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Predhovor 
 

 

Otázka, ako by sa vyvíjala minulosť (a vyzerala prítomnosť), ak by sa niekto-

ré historické udalosti odohrali inak, alebo by sa vôbec nestali, patrí medzi 

časté a obľúbené diskusné témy. V špecifickom slovensko-českom kontexte 

sa táto otázka pravidelne opakuje pri udalostiach súvisiacich s opakovanými 

vznikmi či zánikmi Československa. Výsadné miesto v týchto špekuláciách 

patrí Mníchovskej konferencii zo septembra 1938. Mali sme sa vzoprieť ná-

tlaku západných veľmocí a odoprieť Nemecku odovzdať Sudety? Mali sme 

bojovať a radšej v boji čestne zomrieť, než s hanbou kapitulovať? A bolo 

odovzdanie Sudet Nemecku výrazom zbabelosti československej vlády 

a prezidenta Beneša? 

To sú iba niektoré z otázok, ktoré sa v súvislosti s Mníchovom ponú-

kajú a sú stále živé. Žiadne odpovede na ne však nie sú dodnes všeobecne 

akceptované a tak je priestor na historické špekulácie stále veľmi široký. 

Ohraničený je v zásade dvomi protichodnými stanoviskami: 

Prijatie záverov Mníchovskej konferencie bola nevyhnutnosť. Česko-

slovensko nemalo za daných okolností na výber a preto bolo rozhodnutie 

československej vlády a prezidenta Beneša iba výrazom racionálneho zhod-

notenia dobovej situácie. Český historik Jan Tesař vo svojej provokatívnej 

práci Mnichovský komplex1 dokonca označuje súčasné vnímanie „Mnícho-

va“ za mýtus, ktorý nám znemožňuje vidieť skutočnú logiku udalostí 

a geniálne manévrovacie schopnosti Beneša.    

Druhý pohľad je založený na predpoklade, že prijatie záverov Mní-

chovskej konferencie bolo chybou, ak nie priamo výrazom zbabelosti vtedaj-

ších československých elít. Týmto svojím rozhodnutím bolo podlomené vy-

soké morálne zanietenie a odvaha československých občanov, ktorí boli od-

hodlaní za svoju vlasť bojovať aj proti mnohonásobnej nemeckej presile. Do 

extrému doviedli tento pohľad komunistickí historici, ktorí postoj vlády 

a prezidenta Beneša označovali priamo za zradu. 

Medzi týmito dvomi stanoviskami sa nachádza široké spektrum rôz-

nych pohľadov a interpretácií. Česká, no ani slovenská historiografia tému 

Mníchovskej konferencie dodnes nevyčerpala a zdá sa, že tak skoro ani ne-

vyčerpá.  

Originálnym príspevkom do týchto diskusií je i kniha, ktorú ctený či-

tateľ práve drží v rukách. Jej autor, Ivan Dérer, patril počas existencie prvej 

Československej republiky medzi vrcholných straníckych predstaviteľov 

                                                             
1 Jan Tesař: Mnichovský komplex. Praha: Prostor, 2014. 
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Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej, ktorá bola pra-

videlne súčasťou československých vlád. Dérer bol vďaka tomu opakovane 

ministrom rôznych rezortov a účastníkom mnohých dôležitých vládnych 

a i politických porád. Jeho pamäti, ktoré boli z väčšej časti dlho knižne ne-

vydané, tak poskytujú cenný pohľad očitého svedka na mnohé historické 

udalosti. Ich tretia časť je zameraná práve na Mníchovskú konferenciu a na 

dôvody, ktoré viedli československú vládu k prijatiu jej záverov.  

Hlavným motívom k ich napísaniu bola kritika československých vlád 

prvej ČSR zo strany komunistickej historiografie, menovite jej reprezentan-

ta Zdeňka Fierlingera, ktorého práca Zrada československé buržoasie a je-

jích spojenců z roku 1951 znamenala paradigmatický obrat v nazeraní na 

obdobie rokov 1918-1945. 

Dérer vo svojich pamätiach dopodrobna opisuje našu vtedajšiu zahra-

nično-politickú situáciu, stav našich vojsk (vrátane stavu československého 

pohraničného opevnenia), vnútropolitické snahy o destabilizáciu štátu či 

politické porady, na ktorých bola riešená otázka, či sa podrobiť záverom 

Mníchovskej konferencie. Vo svojich úvahách sa okrem iného venuje 

i špekuláciám, ako by dopadla vojna, v ktorej by sme stáli proti Hitlerovmu 

Nemecku osamote. Vysporiadava sa i s otázkou morálnej zodpovednosti 

československej vlády voči spoločnosti, na čele ktorej stála.  

V tejto súvislosti treba uviesť, že v demokratických štátoch má a i musí 

byť hodnota ľudských životov prvoradou otázkou každého dôležitého poli-

tického rozhodovania. Tento imperatív platí i v otázkach vojenstva. Generáli 

a armádni velitelia majú povinnosť plánovať vojenské operácie tak, aby boli 

straty na životoch čo najmenšie a ak sledovaný vojenský cieľ nemôže byť do-

siahnutý ani napriek týmto stratám, majú povinnosť svoje plány prehodno-

tiť a odložiť ich na dobu, v ktorej budú šance na úspech vyššie. Hazardovať 

so životmi vojakov, bez ohľadu na výsledok, nie je znakom odvahy, ale šia-

lenstva. Takíto velitelia nemajú v dnešných moderných armádach miesto. 

Dérer, ako principiálne demokratický politik stál za touto zásadou celou vá-

hou svojej osoby. Ako hovorí v závere knižky, ktorú ctený čitateľ práve drží 

v rukách: „Medzi dvoma zlami sme volili to menšie zlo. Situácia v roku 1938 

bola taká, že sme museli voliť medzi dvoma katastrofami. Volili sme tu men-

šiu katastrofu. Nevolili sme katastrofu, ktorá by bola znamenala vyhubenie 

polovice českého národa a snáď navždy znemožnenie existencie českoslo-

venského štátu v jeho predošlých hraniciach a snáď i československého štá-

tu ako takého vôbec. Volili sme menšiu katastrofu, pri ktorej sme i pre bu-

dúce časy zachovali československú štátnu myšlienku intaktnú, a i národ vo 

svojom etnickom bytí ostal zachránený.“ 
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Dérer sa však sústredí i na niekoľko dnes už menej známych okolností 

a detailov, ktoré však zohrali pri rozhodovaní československej vlády kľúčovú 

úlohu. Uveďme na tomto mieste iba niektoré z nich:  

1. Stalinova ponuka, tlmočená prezidentovi Benešovi prostredníctvom Kle-

menta Gottwalda, o vojenskej pomoci Československu, ak by sme odmietli 

závery Mníchovskej konferencie. 

2. Tajné posolstvo prezidenta Beneša Francúzsku, v ktorom vystupoval vte-

dajší minister sociálnych vecí Nečas ako kuriér a ktoré obsahovalo ponuku 

vzdať sa za istých okolností časti Sudet v prospech Nemecka. 

3.  Hodžova iniciatíva na vyriešenie nemeckej otázky v ČSR za pomoci návr-

hov, ktoré vypracoval Ivan Dérer, nakoľko Hodža ako vtedajší predseda vlá-

dy nedôveroval kompetentným českým ministrom pre ich zaujatosť. 

4.  Otázka vysťahovania Nemcov z Československa ešte v predmníchovskej 

dobe. 

A práve tento posledný bod si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Benešove 

povojnové dekréty, ktoré sa stali právnym titulom na vysťahovanie Nemcov 

z Československa po roku 1945, neboli, čo sa týka svojho cieľa, výhradne vý-

razom revanšizmu a aktom pomsty. Už pred vojnou sa československá poli-

tická elita zaoberala podobnou myšlienkou, pravda tak, aby jej prevedenie 

nenarušilo demokratický charakter režimu. 

Prvé náznaky tohto riešenia zbadal Dérer v lete 1938, keď na schôdzi 

československej sociálnodemokratickej strany, ktorej bol podpredsedom, 

zaznela z úst predsedu strany Antonína Hampla myšlienka o úprave česko-

slovensko-nemeckých hraníc, ktorou by sa náš štát zbavil značného počtu 

Nemcov. Prekvapený týmito slovami, zamieril Dérer na Pražský hrad, kde 

mal plánovanú schôdzu s prezidentom Benešom. Keď mu tam zreferoval, čo 

práve počul z Hamplových úst, chytil ho prezident Beneš za ruku a doviedol 

k mape Československa. Ceruzkou potom na nej zarovnal výbežky štátu tak, 

aby tým nebolo narušené pásmo československého vojenského opevnenia. 

Dérer pochopil, že prezident stratil vieru v nejaké kompromisné riešenie, 

ktoré by dokázalo uspokojiť požiadavky sudetských Nemcov bez toho, aby 

došlo k úprave hraníc nášho štátu.  

Dérer neskôr v texte doslovne uviedol už detailne rozpracovaný plán 

prezidenta Beneša.  Na tomto mieste z neho uvádzame dva kľúčové body: 

„(Plán) musil by býti umluven tajně mezi Francií a Anglií po přesném 

našem vymezení rozsahu území, které bychom my postoupit mohli, neboť je 

nebezpečí, že ve chvíli, kdy připustíme princip, na konec oni ustoupí Hitle-

rovi a dají všecko.“ 
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„Znamenalo by to, že by se Německu dostalo tolik a tolik tisíc km2 

území (já sám nevím, ale bylo by to asi 4-6.000 km2 – v té věci se nevázat) 

pod podmínkou, že by si vzalo aspoň 1.500.000 – 2.000.000 německého 

obyvatelstva. Znamenalo by to tudíž přemísťování obyvatelstva, přičemž by 

demokraté, socialisté, židi zůstali u nás.“ 

Ako vidno, Beneš bol ochotný vzdať sa niekoľko tisíc km2 územia štátu 

pod podmienkou, že by z Československa odišlo do dvoch miliónov našich 

Nemcov. Treba v tejto súvislosti povedať, že zjednotenie všetkých Nemcov 

v jednom štáte bol dlhodobo programom mnohých nemeckých nacionalis-

tov a fašistov (pangermanizmus), ktorí vtedy suverénne dominovali v ma-

sách nemeckého ľudu u nás a i v Nemecku. Benešov plán preto nebol zalo-

žený na nenávisti proti Nemcom, ale v uvedomení si, že najvyšší politický 

ciel týchto más je prosto nezlučiteľný s existenciu Československa. Že tomu 

tak skutočne bolo, toho dôkazom je, že z plánu vysídlenia boli vyňatí ne-

meckí Židia, demokrati a socialisti, teda tí, ktorí nepodľahli vábeniam hitle-

rizmu a ktorým v nacistickom Nemecku hrozili tvrdé perzekúcie a likvi-

dácia. Títo ľudia, ako plánoval Beneš, mali zostať v Československu a pod 

jeho trvalou ochranou.  

Dérer v tejto súvislosti uvádza, že Benešova koncepcia obsahovala 

i majetkové odškodnenie pre Nemcov, ktorí by sa vysťahovali do Nemecka. 

Jeho výšku mali určiť vzájomné, československo-nemecké vyjednávania.  

Povojnové vysídlenie sa však odohralo podľa celkom iných princípov. 

Dérer, sám väzeň nemeckého Gestapa, preň nenašiel pochopenie: „Z hľadi-

ska socialistických, komunistických, pokrokových a republike verných iných 

vrstiev československých Nemcov a Židov, bola Benešova koncepcia výhod-

nejšia. Podľa Benešovho záznamu nemali byť totiž tieto vrstvy proti svojej 

vôli odsunuté do Nemecka; odsun Nemcov sa však dial po vojne z tejto 

stránky bez každého ladu a skladu a podľa princípu, že má byť odsunuté 

všetko! Že to potom potrafilo mnoho tisícov a desaťtisícov republike ver-

ných pokrokových Nemcov i z radov robotníctva, je všeobecne známe; o 

nemúdrosti a nesociálnosti tejto stránky veci sotva možno pochybovať.“ 

I to je jeden zo záverov, ku ktorým sa dopracoval Ivan Dérer pri roz-

bore udalostí, vedúcich k prijatiu mníchovského diktátu Československom 

na jeseň roku 1938.   

Treba v tejto súvislosti uviesť, že Benešom vypracovaný predvojnový 

plán na vyriešenie nemeckej otázky v ČSR využili komunisti po roku 1948 

na jeho očiernenie. Benešova ochota pristúpiť k rektifikácii českosloven-

ských štátnych hraníc totiž údajne priviedla západné mocnosti k myšlienke 

odstúpenia Sudet Nemecku. Dérer však túto špekuláciu razantne odmietol 
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a označil ju za púhu snahu o politickú diskreditáciu Beneša. Predsa však ne-

dokázal odpovedať na zásadnú otázku: Ako sa komunisti dostali k Bene-

šovmu plánu? V pláne sa predsa písalo, že mal byť tajný.  

Pri skúmaní histórie sa občas vyskytne vítaný pomocník – náhodne 

objavený dokument či archeologický nález, vďaka čomu dokáže historik 

presnejšie zrekonštruovať situáciu, ktorú opisuje. Takto náhodne objavený 

dokument pomohol i v tomto prípade. V kapitolách O tajném Benešově zá-

znamu v Dérerově Antifierlingerovi a Text z šuplíku sa vážený čitateľ do-

zvie, akým spôsobom Benešov plán vznikol a za akých okolností sa dostal do 

rúk komunistov. Ide o kapitoly, ktorých autorom boli Benešov tajomník 

Prokop Drtina (O tajném Benešově záznamu v Dérerově Antifierlingerovi) 

a Dérerov vnuk Vít Černý (Text z šuplíku). Ich dodnes nepublikované a ne-

známe svedectvá nám dokonale objasnili záhadu, na ktorú nedokázal Dérer 

počas písania svojich pamätí nájsť uspokojivú odpoveď.   

V neposlednom rade chcem v mene občianskeho združenia Commu-

nio Minerva poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri vydávaní tohto die-

la – darcom finančných príspevkov do zbierky na jeho publikovanie ako 

i recenzentom knihy prof. Petrovi Zajacovi a prof. Milanovi Katunincovi, 

ktorí si našli čas na prečítanie a zhodnotenie textu.  

Dúfam, že predkladaná knižka pomôže slovenskej a i českej verejnosti 

lepšie pochopiť situáciu, v ktorej sa ocitol náš spoločný štát v ťažkom roku 

1938, ako i rozhodovanie Hodžovej a Syrového vlády, ktoré boli spolu 

s prezidentom Benešom postavené priamo pred osudovú voľbu. 

 

 

 Roman Jančiga 

          predseda o. z. Communio Minerva 
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1. Fierlingerove obvinenia
 

 

V nasledujúcich stranách sa zaoberám rôznymi nepravdivými tvrdeniami, 

ktoré Fierlinger vo svojom pamflete nazhromaždil s tým vopred pojatým 

úmyslom, aby za všetko to, čo sa okolo Mníchova odohralo, urobil zodpo-

vednými dr. Beneša a vládu republiky, ba čo viac, aby ich priamo obvinil zo 

zrady. Škoda, že nemôžem pri vyvrátení lží a upodozrievaní použiť hlavné 

pramene historické, zbierky diplomatických dokumentov západných vlád, 

dejepisné štúdie historikov a pamäti štátnikov publikované o veciach mní-

chovských a o všetkom, čo k ním viedlo a po nich nasledovalo. Opatrenia v 

Československu mi znemožnili prístup k týmto historickým a literárnym 

prameňom. Pri vyvrátení tvrdení Fierlingerovho pamfletu sa preto obme-

dzujem na to, čo Fierlinger sám v tomto pamflete a v predošlých svojich 

knihách o tejto téme napísal. I pri tomto nútenom obmedzení je možno pre-

svedčivo dokázať nesprávnosť a nepravdivosť Fierlingerových obvinení. 

 Fierlingera možno veľmi ľahko vyvrátiť samým Fierlingerom. Jednako 

si často protirečí i vo svojom pamflete, a jednako to, čo v pamflete tvrdí, je v 

diametrálnom rozpore s tým, čo tvrdí v predošlých svojich spisoch, predo-

všetkým vo veľkom spise vyšlom v roku 1947 pod titulom Ve službách ČSR, 

v ktorom sa podrobne zaoberá mníchovskými udalosťami a so všetkým, čo s 

tým súviselo. V pamflete Fierlinger uviedol všetky doklady, ktoré podľa jeho 

dnešného názoru dokazujú vinu Benešovu a jeho spolupracovníkov. Keď sa 

v pamflete odvážil pozdvihnúť proti Benešovi najzávažnejšie obvinenia, a 

keď tieto obvinenia sa protivia všetkému, čo Fierlinger v predošlých svojich 

publikáciách tvrdil o Benešovi a Mníchove, možno predpokladať, že na odô-

vodnenie svojich prekvapujúcich obvinení uviedol všetko, čo sa z politickej 

literatúry, z uverejnených alebo archívnych diplomatických dokumentov, z 

pamätí zúčastnených osobností a z iných historických diel dalo o udalos-

tiach mníchovských z hľadiska protibenešovského uviesť. A tu treba hneď 

konštatovať, že to, čo Fierlinger v pamflete ako doklad uvádza, je hanebne 

málo, a že i toto málo má hanebne pochybnú cenu. Je skutočne udivujúce, 

ako môže skúsený politik, diplomat a spisovateľ na podklade tak naskrz po-

chybného materiálu pozdvihnúť žalobu zo zrady. 

Poznamenávam, že Fierlinger bol v kritickom mníchovskom období 

našich dejín vyslancom v Moskve, že kontakt dr. Beneša a vlády so Soviet-

skym zväzom sa dial jeho prostredníctvom, takže o všetkom bol z tohto kon-

taktu a zo svojich rozhovorov s diplomatmi, akreditovanými v Moskve, dob-

re informovaný. Na základe týchto informácií, teda svojich bezprostredných 
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skúseností, napísal svoju knihu Ve službách ČSR. Knihu publikoval v roku 

1947, keď bol miestopredsedom vo vláde Klementa Gottwalda. 

 Svoj pamflet, v ktorom tvrdí po všetkých stránkach opak toho, čo je 

obsiahnuté v jeho knihe Ve službách ČSR, publikoval o štyri roky neskoršie, 

v roku 1951, pod titulom Zrada československé buržoasie a jejích spojenců. 

 V nasledujúcom texte sa pokúsim rad-radom vyvrátiť jednotlivé tvr-

denia a tézy Fierlingerovho pamfletu. 

 

 

2. Podstata zahraničnej politiky dr. Beneša 
 

 

Je známe, že odkedy sa Adolf Hitler v Nemecku dostal k moci, vybudoval 

tam nielen totalitárnu štátnu moc sedemdesiatmiliónového veľkého národa, 

ale zorganizoval a vybudoval aj ohromnú, znamenite vyzbrojenú, boja-

schopnú, útočným duchom nadchnutú armádu, ktorá bola v roku 1938 a v 

nasledujúcich niekoľkých rokoch najsilnejšou armádou Európy a sveta. Hit-

ler a jeho totalitárna strana hlásali od samého prvu potrebu spojenia všet-

kých Nemcov, čo znamenalo, že bolo treba počítať s tým, že v danej chvíli 

Hitlerova vláda, opierajúc sa o ohromnú vojenskú moc, príde s požiadav-

kou, aby boli k nemeckej ríši pripojené všetky prevažne Nemcami obývané 

územia susedných štátov. Touto hitlerovskou politikou bolo predovšetkým 

ohrozené Rakúsko. Potom tu padali v úvahu tzv. sudetské územia, t. j. po-

hraničie Československa, obývané skoro tromi miliónmi Nemcov. Ale ohro-

zené bolo i Poľsko, kde v bezprostrednom susedstve s nemeckou ríšou, roz-

dvojenou územne tzv. gdanským koridorom, bývala asi štvormiliónová ne-

mecká menšina. Každý človek v Európe vedel, že Hitlerov politický cieľ je, 

aby tieto susedné územia v nejakej forme dostal pod nemeckú ríšu. Toto bo-

la inak politika všetkých Všenemcov aj pred Hitlerom ešte za trvania Rakú-

sko-Uhorska. 

 Odkedy dr. Beneš viedol od roku 1918 zahraničnú politiku ČSR, hú-

ževnato sa bránil proti tejto veľkonemeckej tendencii. Celá dvadsaťročná 

zahraničná politika masarykovsko-benešovská nemala iného obsahu a cieľa, 

ako zabezpečiť teritoriálnu integritu ČSR. Preto uzavrel Beneš hneď po 

utvorení nového československého štátu aliančnú zmluvu s Francúzskom, 

ktoré vyšlo z prvej svetovej vojny ako najsilnejšia vojenská mocnosť Európy, 

vtedy jedine schopná držať v šachu Nemecko a znemožňovať všenemecké 

ašpirácie. Jedine kvôli zabezpečeniu hraníc Československa podporovala 

masarykovsko-benešovská politika od samého počiatku Spoločnosť náro-
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dov, ktorá sľubovala ochranu každému svojmu členovi, napadnutému neja-

kou mocnosťou. Kvôli zabezpečeniu hraníc štátu vytvorila masarykovsko-

benešovská politika tzv. Malú dohodu združujúcu Československo, Juhoslá-

viu a Rumunsko, ktorá mala čeliť, a v skutočnosti aj veľmi dlho čelila, útoč-

ným chúťkam horthyovského Maďarska, otvorene hlásajúceho potrebu od-

ňatia Slovenska od ČSR. Dr. Beneš, ako je to všeobecne známe, sa 

v medzinárodnej politike čo najrozhodnejšie staval proti úmyslu a pokusu 

o tzv. anšlus, t. j. proti pripojeniu Rakúskej republiky k nemeckej ríši. 

Dr. Beneš sa staval nie len proti politickému anšlusu, ale mal veľkú zásluhu 

aj na tom, že v roku 19302 bola zmarená zmluva nemeckého kancelára Cur-

tiusa s rakúskym kancelárom Schoberom o colnej únii Nemecka s Rakús-

kom. Beneš vedel, že colná únia by bola len prvým krokom pre úniu politic-

kú, t. j. pripojenie Rakúska k ríši, čo pokladal vždy za smrteľné nebezpečie 

pre Československo. Keď Hitlerova ríša mocensky a vojensky rástla, keď sa 

vo Francúzsku objavovali zjavy demoralizácie, a keď sa Sovietsky zväz znač-

ne konsolidoval ako veľká vojenská mocnosť, vtedy dr. Beneš a českoslo-

venská vláda uzavreli so Sovietskym zväzom spojeneckú a vojenskú zmluvu, 

aby ňou doplnili zmluvu s Francúzskom a politiku spolupráce so Spoločnos-

ťou národov, ktorá od začiatku tridsiatych rokov strácala na autorite 

a mocenskej váhe. 

 Všetky tieto zahraničnopolitické zmluvy, uzavreté za náš štát dr. Be-

nešom, mali jeden jediný cieľ: zabezpečiť existenciu a hranice nášho štátu. 

Celá benešovská a masarykovská politika voči zahraničiu nemala iného 

zmyslu a iného cieľa, len znemožniť, aby niekto zničil samostatnosť nášho 

štátu alebo nám odňal územia, ktoré sa nachádzali v rámci našich hraníc, 

uznaných mierovými zmluvami po prvej svetovej vojne. 

 Keď od roku 1935 bolo zjavné, že Hitler pracuje na tom, aby sa jeho 

zahraničné ciele čím skôr uskutočnili, dr. Beneš, vtedy už prezident republi-

ky, venoval skoro všetky svoje sily tomu, aby bolo dobudované dokonalé vy-

zbrojenie našej armády a pevnostné pásmo pozdĺž našich hraníc. To všetko 

preto, aby zabezpečil územnú integritu nášho štátu proti eventuálnemu úto-

ku hitlerovského Nemecka. Pripomeniem tu Fierlingerom zamlčanú dôleži-

tú skutočnosť, že Komunistická strana Československa až do roku 1935 čo 

najvehementnejšie potierala všetky výdaje na budovanie československej 

armády a pevností, a jej poslanci a senátori každoročne hlasovali v parla-

mente proti týmto rozpočtovým položkám. 

 Keď demoralizácia Francúzska, krátkozrakosť anglickej konzervatív-

nej politiky a zrada fašistickej Itálie, ktorá bola dovtedy spojencom Rakúska, 

                                                             
2 Bolo to v marci 1931, pozn. ed. 
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umožnili Hitlerovi v marci 1938 obsadenie Rakúskej republiky a prevedenie 

násilného anšlusu, stala sa situácia našej republiky kritickou. Hitler, ktorý 

sa snažil pomocou henleinovskej strany Československo vnútorne rozvrátiť 

a mal k tejto podkopnej práci horlivých pomáhačov medzi vodcami Hlinko-

vej slovenskej ľudovej strany, už v máji 1938 urobil pokus prekvapiť našu 

republiku vojenským útokom a urvať jej pohraničné tzv. sudetské územia. 

Len okamžitá čiastočná mobilizácia, nariadená prezidentom dr. Benešom 

a Hodžovou vládou, zmarila vtedy Hitlerove zámery. 

 

 

3. Fierlingerovo obvinenie Beneša 

a vlády zo zrady 
 

 

V predošlých riadkoch som naznačil, aká bola Benešova politika a politika 

našich vlád a vládnych koalícií cez dvadsať rokov trvania prvej Českosloven-

skej republiky. Len duševne chorý alebo pravdy nedbalý človek môže po 

tomto tvrdiť, že si dr. Beneš a vláda republiky objednala u západných moc-

ností ultimatívny zákrok za tým účelom, aby pohraničné územie republiky 

mohlo byť odstúpené hitlerovskému Nemecku. 

 A Fierlinger to tvrdí a po ňom i iní komunistickí autori! Vo svojom 

pamflete dáva príslušnej kapitole titul „Praha žádá ultimatum“! A píše v nej 

doslovne: „... president Beneš a ministr Krofta žádají nakonec západní moc-

nosti, aby svým požadavkům a zákrokům dodaly charakter ultimativní“.  

 Pre správne porozumenie vecí treba v krátkosti rekapitulovať udalosti, 

ktoré viedli k tomuto ultimatívnemu zákroku, a situáciu, v ktorej sa vtedy 

republika nachádzala. 

 Už som naznačil, že hitlerovské Nemecko sa vyvinulo v ohromnú vo-

jenskú mocnosť. Dodatočne sa síce vykladá, že ani vojensky ani morálne ne-

bolo v roku 1938 dosť silné k tomu, aby úspešne zdolalo Československo. 

Tieto tvrdenia boli však urobené podmienečne a boli totiž myslené tak, že 

nemecký útok na nás by nemal úspech, ak by nám ostatná Európa šla na 

pomoc. Ale nikto nepochyboval a ani dnes nepochybuje o tom, že by Česko-

slovensko samo, bez účinnej pomoci svojich spojencov, v roku 1938 po veľ-

mi krátkej dobe podľahlo veľkej presile nemeckých armád, už i vzhľadom na 

to, že by muselo súčasne bojovať aj proti vojskám horthyovského Maďarska 

a beckovského Poľska. Nezabudnime, že o rok neskoršie podľahla nemeckej 

presile poľská armáda, ktorá bola značne väčšia, než naša armáda. Behom 

troch týždňov boli Poliaci na hlavu porazení a prakticky každý poľský odpor 
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znemožnený. K tomu treba ešte poznamenať, že proti ČSR by boli mali Ne-

mci roku 1938 oveľa výhodnejšie postavenie a postup, pretože do nej mohli 

vniknúť, spolu so svojimi spojencami, zo všetkých strán. Zo severu, zo zápa-

du a z juhu (z Rakúska, Nemcami obsadeného) by vnikli nemecké vojská, od 

východu ohrozovali republiku maďarské vojská, no a zo severu ešte i Poliaci. 

Okrem tohto všetkého by tu stála naša republika prakticky od všetkých 

opustená. To už postavenie Poľska voči nemeckému útoku roku 1939 bolo 

výhodnejšie. Nemci mohli previesť útok proti Poľsku len z troch strán (zo 

západu, zo severu a z juhozápadu) a Poľsko nebolo vtedy osamotené, však 

Británia a Francúzsko vyhlásili hneď vojnu Nemecku. O dva roky neskoršie 

previedol Hitler svoj veľký útok na Sovietsky zväz a ohromné sovietske ar-

mády museli po veľkých stratách cúvnuť pre nemeckou mocou až 800 kilo-

metrov do vnútra Ruska pred Moskvu, pred Leningrad, pred Charkov. Nie-

koľko mesiacov po tomto veľkom ruskom ústupe Nemci vnikli ďalších nie-

koľko sto kilometrov do južného Ruska až k Volge a obsadili celú Ukrajinu, 

Krym, Kubáň a Kaukaz. 

 Tieto úspechy nemeckých armád proti Poľsku (od nás silnejšiemu 

a výhodnejšie položenému) a proti ohromnému Sovietskemu zväzu a jeho 

ohromným armádam, dodatočne ospravedlnili odhady československých 

štátnikov z roku 1938, že totiž osamotené a osihotené Československo by 

muselo proti útokom veľkej presily, vedených zo všetkých strán, v krátkej 

dobe, snáď už za týždeň-dva hrdinského odporu, katastrofálne podľahnúť. 

 O tom, že zo strany vnútornej situácia u nás nebola ružová a v prípade 

vojny mohla sa stať veľmi nepríjemnou, nemôže byť najmenšieho sporu. 

Dve tretiny nemeckého voličstva sa pri poslaneckých voľbách v roku 1935 

vyslovili za Henleina a podporovali ho pri všetkých jeho manifestáciách. Po-

lovica Slovákov stála za Hlinkom a jeho tisovskou a tukovskou stranou. No 

a veľká väčšina Maďarov na Slovensku šla za iredentistickou politikou vod-

cov vedených z Budapešti. Henleinovskí Nemci, podporovaní a podpicho-

vaní Hitlerom, stavali zo dňa na deň väčšie požiadavky so zrejmým úmys-

lom, aby nakoniec vyslovili pripojenie pohraničného územia k nemeckej ríši. 

Keď sme v máji 1938 nariadili proti hitlerovskej hrozbe čiastočnú mobilizá-

ciu, urobili sme tak v bezpečnom presvedčení, že nám naši spojenci proti 

útočníkovi pomôžu. Pomoc Francúzska, Sovietskeho zväzu a Anglicka, teda 

vojnový zásah troch európskych veľmocí, by bol Hitlerovu výhodnú situáciu 

podstatne zhoršil, a to by malo vplyv i na naše vnútorné pomery. Európsky 

zásah v náš prospech by u nás úplne paralyzoval nemecké a maďarské ire-

dentistické snahy a odstredivé tendencie slovenských separatistov v ich roz-

vratnej činnosti. Dokiaľ spojenci stáli pevne na našej strane, žiadna iredenta 
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a žiadny separatizmus sa nemohli vážnejšie prejaviť a ani neznamenali ne-

jaké nebezpečie. Hitlerov vplyv a odvaha iredentistov čerpali svoje sily 

z nerozhodnosti a neskoršie zo zrady spojencov na Československu. Bez dip-

lomatického a vojenského zásahu spojencov bola situácia Československa 

tak po politickej ako i po vojenskej stránke beznádejná. 

 Naša májová čiastočná mobilizácia rozzúrila Hitlera ešte väčšmi proti 

nám. Keď sa mu nepodaril tento starostlivo tajený a prekvapujúci útok, pri-

pravoval sa teraz už tým horlivejšie na útok mohutnejší. Zimničné prípravy 

k tomu viedol trojakým smerom. Predovšetkým posilňoval svoju armádu 

a uspôsoboval ju k prípadnému okamžitému vpádu do Československa, 

a síce s čo najväčšími silami a zo všetkých strán. Súčasne s tým stupňoval 

agitáciu medzi našimi Nemcami pomocou henleinovského hnutia, medzi 

Slovákmi pomocou hlinkovcov, a okrem toho používal všelijakých diploma-

tických a iných surových trikov, ktorými hľadel zastrašovať československú 

vládu a posmeľovať všetky naše domáce odstredivé živly. V neposlednom 

rade zimnične pracoval diplomaticky a inak svojimi agentmi vo Francúzsku 

a v Anglicku, aby tamojšie hospodárske a politické kruhy presvedčil, že 

otázka sudetských Nemcov si nezasluhuje, aby kvôli nej šla celá Európa do 

vojny. 

Tejto hitlerovskej práci sa veľmi dobre darilo. Na Západe sa skutočne 

začali dívať na náš štát ako na taký, ktorý Nemcov utláča. V tomto domnení 

boli západní ľudia, a hlavne západní ľavičiari, posilňovaní i mnohoročnou 

agitáciou československých a nemeckých komunistov za samourčovacie 

právo našich Nemcov až do odtrhnutia od ČSR. Západní ľudia začali národ-

nostnú otázku Československa posudzovať pod dojmom na jednej strane 

hitlerovskej a na druhej strane komunistickej propagandy a agitácie, tak, že 

sa stala v záujme európskeho mieru chyba, keď po prvej svetovej vojne naše 

pohraničné, zväčša Nemcami obývané kraje, boli ponechané Českosloven-

sku. V údajnej túžbe našich Nemcov chcieť sa dostať „Heim ins Reich“ (do-

mov do ríše) mnohí politicky mysliaci západní ľudia videli prirodzenú sna-

hu, ktorej sa nemá brániť, a v politike našej vlády, aby tieto územia boli pre 

Československo zachované, násilenstvo českého národa, páchané na ne-

meckej menšine. Je pochopiteľné, že pri takýchto názoroch sa vo Francúz-

sku a v Anglicku šírilo presvedčenie, že by sa nedalo dostatočne odôvodniť, 

aby ich národy krvácali za chybnú, neodôvodnenú, údajne násilnú českú po-

litiku proti vraj prirodzeným ašpiráciám nemeckej menšiny. V snahách pro-

pagovaných henleinovským hnutím videli mnohé vplyvné kruhy Západu 

uplatňovanie každému národu samozrejme patriace samourčovacie právo. 

Týmito názormi sa dá vysvetliť aj snaha nášho vtedajšieho spojenca Fran-
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cúzska a i Anglicka ovplyvňovať našu vládu, aby urobila čím podstatnejšie 

ústupky našim Nemcom a henleinovským požiadavkám. Nechceli sa pre 

otázku našich Nemcov zapliesť do vojny. Aj v Spoločnosti národov sa uplat-

ňovali takéto názory. Československo bolo v tejto otázke posudzované tak, 

že sa stavia proti samourčovaciemu právu národov. Keď by nebolo bývalo 

všeobecnej antipatie proti hitlerovskému nacistickému režimu, boli by sa 

takéto názory prejavili hlasnejšie. (Ale nenávisť a odpor proti Hitlerovi ich 

tlmili; no ničmenej existovali a určovali politiku veľmocí, v tej dobe rozho-

dujúcich, Francúzska a Anglicka). 

 Za takýchto okolností pripravil Hitler v lete 1938 svoj rozhodujúci po-

litický a diplomatický úder na Československo a sprevádzal ho zimničnými 

vojenskými prípravami a koncentrovaním svojich vojsk smerom proti našim 

hraniciam. Zúrivé reči hlavy nemeckej ríše stupňovali každým dňom napä-

tie, situácia sa stávala čím ďalej hrozivejšou a udalosti speli veľkou rýchlo-

sťou k tomu, že Hitler uskutoční svoje hrozby a napadne Československo. 

 A aké stanovisko zaujali k tejto situácii západné mocnosti? Vo Fran-

cúzsku nastúpila vláda Daladierova so zahraničným ministrom Bonnetom, 

ktorá podliehala reakčným vplyvom, nechcejúcim vtiahnuť Francúzsko do 

ozbrojeného konfliktu s Hitlerom. Sprvu snáď táto vláda ešte sama nevedela 

ako sa definitívne rozhodne, a preto nás neinformovala o svojom stanovi-

sku, naopak, vzbudzovala dojem, že Francúzsko dostojí svojmu slovu 

a spojeneckým povinnostiam. 

 Ale anglický predseda vlády Chamberlain už 10. mája 1938 vyhlásil 

v reči na dôvernom slávnostnom obede, že Československo je umelým útva-

rom, ktorý sa v jeho doterajšej forme neudrží. Už v tejto reči doporučoval 

zmenu našich hraníc, a dodal, že podľa jeho názoru nepôjde ani Francúzsko 

ani Sovietsky zväz do vojny za Československo. Toto, treba poznamenať, ne-

bol iba Chamberlainov názor, ale zdieľali ho mnohí rozhodujúci činitelia na 

Západe. Niekoľko dní pred touto rečou radili pražskí vyslanci Francúzska 

a Anglicka menom svojich vlád vláde ČSR, aby najkrajnejšími ústupkami 

nemeckej menšine zachránila mier. 

 Naša vláda, ako vidieť, bola pod trojakým tlakom. Hitler koncentroval 

poldruha milióna vojakov3 pre útok proti nám, a počítajúc s istotou, že nám 

západné mocnosti a Sovietsky zväz nepomôžu, pripravil veci tak, aby kaž-

                                                             
3 Pozn. I. D.: Pri stretnutí Hitlera s Chamberlainom 23. septembra sa Hitler rozčuľoval 
nad mobilizáciou, ktorú nariadila čs. vláda. Chamberlain mu odpovedal, že sa tomu ne-
smie diviť, keďže Hitler povolal do zbraní poldruha milióna mužov a posunul svoje tanky, 
svoje lietadlá a vojská do príslušných pozícií. Hitler, ktorý v tomto rozhovore vystupoval 
veľmi agresívne, toto Chamberlainove tvrdenie ani slovíčkom nepoprel. (Por. Mnichov 
v dokumentech I., sv., s. 198). 
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dým dňom mohol zahájiť útočnú vojnu. Doma henleinovci a nimi vedené 

nemecké masy, podpichované Hitlerovými rozhlasovými rečami a i jeho 

agentmi, revoltovali a stavali každým dňom ďalekosiahlejšie požiadavky. 

Podobne to robili hlinkovci, tukovci a tisovci na Slovensku a i tamojší Ma-

ďari. A k tomu všetkému náš francúzsky spojenec a i Anglicko nás tlačili, 

aby sme Nemcom povoľovali. Len najväčším napnutím síl bolo za takýchto 

okolností možné udržať u nás verejný poriadok. 

Naša vláda zostavila tzv. národnostný štatút, ktorý obsahoval všetky 

práva našich národnostných menšín, ktoré ony od vzniku nášho štátu podľa 

našej ústavy, zákonov a nariadení skutočne užívali. Tu sa nad slnko jasnejšie 

ukázalo, že niet štátu v civilizovanej ľudskej spoločnosti, ktorý by bol posky-

toval svojim národnostným menšinám toľko politických a národných práv, 

akých ony užívali v ČSR. Ale to nestačilo ani Hitlerovi, ani Henleinovi, ani 

západným mocnostiam. 

Keď naša vláda v tejto otázke nechcela pristúpiť na extrémne požia-

davky Henleina, ktoré pozdvihol v plnom vedomí, že nemôžu byť prijaté 

žiadnou vládou (ako to vtedy i iný nemecký vedúci politik Lodgman sám 

konštatoval), stalo sa vojnové nebezpečie akútnym. 

Za takýchto okolností vyslala anglická vláda do Prahy lorda Runcima-

na, aby na mieste samom a po vypočutí oboch sporných strán navrhol také 

riešenie problému, ktoré by zabezpečilo zachovanie mieru. Ako vieme, tento 

povereník anglického predsedu vlády od samého začiatku svojho poslania 

v Československu stranil Nemcom a nakoniec navrhoval odstúpenie sudet-

ských území Nemeckej ríši. Pre výtržnosti a násilnosti henleinovcov naša 

vláda vyhlásila na pohraničí stanné právo, rozpustila henleinovskú Sudeto-

nemeckú stranu a vydala na Henleina zatykač. 

Medzitým francúzska aj anglická vláda prijali zásadu odstúpenia náš-

ho pohraničného územia Nemecku. Stalo sa tak po poradách Chamberlaina 

s Hitlerom v Obersalzburgu. Chamberlain tam totiž navštívil Hitlera za tým 

účelom, aby ho odhovoril od vojny proti Československu. Hitler bol k tomu 

ochotný len pod podmienkou okamžitého odstúpenia sudetského územia. 

Ale 20. septembra 1938 odovzdala československá vláda francúzske-

mu a anglickému vyslancovi v Prahe odmietavú nótu a žiadala, aby bol spor 

s Nemeckom vyriešený cestou arbitráže, ako sa k tomu svojho času Nemec-

ko a Československo zmluvne zaviazali. Na to v noci z 20. na 21. septembra 

vyhľadali francúzski a anglickí vyslanci v Prahe na hrade prezidenta Beneša 

a ultimatívne mu prostredníctvom svojich vlád odkázali, že ak českosloven-

ská vláda neprijme ihneď, resp. behom niekoľkých hodín Hitlerovu požia-

davku odstúpenia sudetského územia Nemecku, potom Francúzsko a Veľká 
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Británia nebudú môcť brániť Hitlerovi, aby zahájil vojnu proti Českosloven-

sku, a v tomto prípade tieto mocnosti ponechajú ČSR svojmu osudu. Ako je 

známe, československá vláda sa pod tlakom tohto ultimáta a akútneho ne-

bezpečenstva vojny podrobila prianiu francúzskeho spojenca a anglickej 

vlády. 

 O tomto ultimatívnom zákroku vyslancov francúzskej a anglickej vlá-

dy Fierlinger teraz tvrdí, že si ju Praha, Beneš, Krofta, Hodža, no a vláda 

priamo objednali, lebo že len po takomto ultimatívnom zákroku spojencov 

mohli svoju kapituláciu pred nemeckými požiadavkami odôvodniť pred ná-

rodom. 

 

 

4. Vznik tohto obvinenia a Fierlingerovo 

pôvodné stanovisko k nemu 
 

 

Toto obvinenie československých vládnych činiteľov vzniklo, i keď nie v tak 

kategorickej forme, hneď po mníchovských udalostiach v jeseni 1938. Ako 

vieme, vo Francúzsku bol hlavným strojcom mníchovskej politiky vtedajší 

zahraničný minister Bonnet. Tento človek je líčený ľuďmi, ktorí ho bližšie 

poznali, nie práve veľmi lichotivo. Keď sa po mníchovskom ujednaní 

i mnohým francúzskym politikom otvorili oči, obviňovali Bonneta, že im 

dával nesprávne informácie o medzinárodnej situácii, o Nemecku a Česko-

slovensku. Vytýkali mu zvlášť to, že radil k ultimatívnemu zákroku západ-

ných mocností proti Československu. Bonnet sa vtedy bránil tým, že on nič, 

on len muzikant, pretože si ultimátum objednala sama Praha. Neskoršie to 

napísal aj do svojich memoárov. Tieto mi za dnešných pomerov nie sú 

k dispozícii. Musím sa a môžem sa obmedziť len na to, čo o tom sám Fier-

linger píše a čo o tom obsahuje zbierka Mnichov v dokumentech (II. zv. s. 

211). Vo svojej knihe Ve službách ČSR (I. zv. s. 157) píše o tom Fierlinger 

toto:  

 

Bonnet ve své dříve již uvedené publikaci… se odvolává ke zprávě vy-

slance De Lacroixe, který prý Bonneta informoval, že byl krátce pred 

svým zákrokem povolán k předsedovi vlády Hodžovi, který si od něho 

vyžádal tuto formu intervence, nebo jinak by čs. vláda podle jeho slov 

nebyla s to návrh přijmouti. Odvolával se též na souhlas presidenta 

Beneše. 

 

12 
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Na inom mieste tejto knihy (na s. 171 a n.) cituje Fierlinger tieto slová so-

vietskeho zahraničného ministra Litvinova: 

 

… mnoho škody natropilo tvrzení rozšiřované Bonnetem, že brutální 

zákrok, provedený britským a francouzským vyslancem v Praze v noci 

21. září a spojený s výhrůžkou, že Československo v konfliktu 

s Německem bude opuštěno, byl podniknut na přání projevené 

z československé strany. Českoslovenští činitelé prý hledali tak ospra-

vedlnění pro politiku kapitulace. 

 

Na strane 295 cituje Fierlinger zo svojho dopisu z Moskvy Ripkovi z 20. 10. 

1939: 

 

… Já sám jsem svého času musil v Moskvě Dr. Hodžu hájit a snažil 

jsem se korigovat některé zprávy o něm šířené. Jméno Hodži bylo zde 

uváděno v souvislost s politikou agrární strany, s přípravou naši kapi-

tulace a s odporem agrární strany proti pomoci Sovětského svazu. 

Vím, že to vše snad nebylo tak, jak se to zde tehdy líčilo… 

 

Ako z týchto citátov vidieť, tvrdenie, že si Praha sama objednala spojenecké 

ultimátum, sa opiera o správu francúzskeho vyslanca v Prahe pána de Lac-

roixa francúzskemu ministrovi zahraničia Bonnetovi. Podľa tejto správy si 

vraj predseda vlády Hodža sám vyžiadal od de Lacroixa túto formu inter-

vencie a pritom sa odvolával aj na údajný súhlas prezidenta Beneša. 

 Tvrdenia muža mravných kvalít Bonneta nestačili ani Fierlingerovi, 

ani ministrovi zahraničia Sovietskeho zväzu, aby im uverili. A čo sa týka vie-

rohodnosti vyslanca De Lacroixa, tu Fierlinger vyslovil priamo pochybnosť 

o tom, či tento pán dobre rozumel tomu, čo mu Hodža povedal. Fierlinger 

o tom píše v knihe Ve službách ČSR (na s. 157, vydanej r. 1947) toto: 

 

Je těžko dnes říci, jaký skutečný smysl mělo tehdejší prohlášení min. 

předsedy Hodži De Lacroixovi (je snadné dovolávat se svědectví mrt-

vého), nicméně je nadevší pochybnost jasné, že tu nemohl mluvit 

Dr. Hodža za osobu presidentovu. Bonnetovo vylíčení předmníchov-

ských událostí je obranou jeho politiky, která vedla k tak tragickým 

následkům i pro Francii. Avšak žádné Bonnetovy výmluvy nemohou 

ospravedlnit postup Daladierovy vlády, která od počátku, jak dnes již 

je známo, podněcovala odvahu nacistického Německa a vytvářela pro 

Československo situaci stále těžší a nakonec i situaci bezvýchodnou. 

Zmiňuji se zde o Bonnetově obvinění československé politiky již proto, 

že se už v době Mnichova pokoušel v důvěrných rozhovorech 
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s některými francouzskými politiky svůj postup takto ospravedlnovati. 

Když se mne na tuto věc dotazoval Litvinov, mohl jsem ho arci ujistit, 

že president nemůže býti podezříván, že by chtěl vsugerovati podob-

nou myšlenku francouzské a anglické vládě. 

 

Fierlinger poznal osobne dobre vyslanca de Lacroixa, a i z tohto citátu je 

zrejmé, že nemal valné mienenie o jeho diplomatických kvalitách, v čom 

inak súhlasili s Fierlingerom všetci, ktorí pána de Lacroixa v Prahe znali.4 

V tomto ohľade sa mu dôstojne rovnal nemecký vyslanec Eisenlohr, 

o ktorého nehorázne naivných správach pojednám neskoršie. Patrilo už 

k tragike situácie, že na názoroch a správach diplomatov takýchto kvalít zá-

visela vtedy otázka vojny a mieru. 

 Ako vidieť z týchto citátov, obvinenie československých vládnych čini-

teľov zo zrady vzniklo na podklade správy neschopného diplomata 

a zlomyseľného zahraničného ministra. 

 To vedel vtedy Fierlinger veľmi dobre a preto v Moskve zavrátil seba-

obranné tvrdenia francúzskych kapitulantov. Zavrátil to predovšetkým 

ohľadne prezidenta Beneša, ako som už vyššie uviedol, a ako to Fierlinger 

i na inom mieste citovanej knihy (s. 171 a n.) spomenul, keď tam napísal, že 

Litvinovovi hneď pri prvom rozhovore o tejto téme „vyslovil pochybnosti, že 

president... byl by podobnou intervenci žádal“. Ale Fierlinger hájil vtedy 

v Moskve i Hodžu, ako som uviedol. A čo je dôležité, Fierlinger zavrátil le-

gendu o objednanosti spojeneckého pražského ultimáta nielen v Moskve 

v rokoch 1938 a 1939, ale i v Prahe v roku 1947 vo svojej knihe Ve službách 

ČSR. 

 Ešte i v roku 1947 bol teda Fierlinger presvedčený, že ohľadne Beneša 

niet najmenšej pochybnosti, že nič neobjednal, a že ohľadne Hodžu sú Bon-

netove a de Lacroixove tvrdenia veľmi pochybnej ceny. Meno Kroftu alebo 

iného člena československej vlády nebolo v tejto súvislosti nikým, ani Fier-

lingerom spomínané. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Pozn. I. D.: V pražských diplomatických a úradníckych kruhoch hovorili o francúzskom 
vyslancovi žartovne ako o pánu „notárovi“ alebo „poštmistrovi“; chcejúc tým naznačiť, že 
jeho politický rozhľad nepresahoval horizont týchto inak ctihodných, svedomitých a poc-
tivých funkcionárov francúzskych vidieckych mestečiek. Dr. Beneš o ňom hovorieval, že 
je popleta. 



28 
 

5. Zmena v stanovisku Fierlingera a správ 

Newtona a de Lacroixa 
 

 

I. 

Ako bolo potom možné, že Fierlinger vo svojom pamflete z roku 1951 zmenil 

v tejto veci tak radikálne svoje presvedčenie a priamo a výslovne obvinil nie-

len Hodžu, ale hlavne i Beneša a Kroftu a vôbec „Prahu“, teda vládu repub-

liky zo zrady, t. j. z toho, že si ultimátum dvoch veľmocí priamo vyžiadali, 

aby mohli kapituláciu ľahšie pred národom odôvodniť? Museli sa predsa 

dostať do Fierlingerových rúk nejaké dokumenty, ktoré mu predtým neboli 

známe a obsah ktorých bol tak presvedčujúci, že o vine Beneša, Hodžu, 

Kroftu a iných nemohol mať ďalej pražiadnych pochybností. Nuž áno, Fier-

linger vo svojom pamflete uvádza takýto „dokument“. Uvádza ho nie len 

v českom preklade, ale publikuje i faksimile anglického originálu. Ide 

o správu pražského vyslanca Veľkej Británie Newtona, ktorú tento 20. sep-

tembra 1938 odoslal anglickému ministrovi zahraničia Halifaxovi, a ktorú 

spolu s inými dokladmi, týkajúcimi sa mníchovských vecí, anglická vláda 

publikovala po druhej svetovej vojne vo zvláštnej zbierke. 

 Nuž, podívajme sa na tento „dokument“ a skúmajme, nakoľko on po-

tvrdzuje, Fierlingerom predtým kategoricky zavrátenú, ale najnovšie zase 

práve tak kategoricky tvrdenú vinu Benešovu, Hodžovu, Kroftovu a vte-

dajšej československej vlády. Skúmajme, či vôbec možno na podklade tohto 

„dokumentu“ konštruovať nejakú vinu proti Benešovi, Hodžovi, Kroftovi 

a vláde. 

 Citujem túto správu vyslanca Newtona doslova tak, ako ju Fierlinger 

vo svojom pamflete v českom preklade podáva: 

 

Mám velmi závažný důvod k domnění, založeném na ještě spolehlivěj-

ším prameni, že („formální“ – dešifrovaný text zde není jasný) odpo-

věď předanou mi ministerstvem zahraničních věcí není třeba považo-

vat za konečnou. Nicméně rozhodnutí musí být vládě vnuceno, neboť 

bez podobného nátlaku mnozí její členové jsou příliš exponováni, aby 

mohli přijmouti to, co považují na nutné. 

 Jestli budu moci odevzdat presidentu Benešovi ve středu něco, 

co by se podobalo ultimatu, on a jeho vláda budou cítit s to, ustoupit 

před force majeure (t. j. vyšší moci). Mohlo by vyjadřovat myšlenku 

(ultimatum), že podle přesvědčení vlády Jeho Veličenstva čs. vláda 

musí přijmout návrh bez výhrad a bez dalšího odkladu, v opačném 

případě vláda Jeho Veličenstva přestane mít zájem o osud země. 
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 Jsem informován, že můj francouzský kolega telegrafuje do Pa-

říže ve stejném smyslu. 

 

Poznamenávam, že tento Newtonov telegram bol šifrovaný, teda poštovej 

správe a vôbec verejnosti nezrozumiteľný a obsah telegramu mohol byť roz-

lúštený a dešifrovaný len malým počtom najdôvernejších úradníkov 

v londýnskom ministerstve zahraničia, ktorí poznali kľúč rozlúštenia, čo bo-

lo a je všade na svete najprísnejšie dodržovanou štátnou tajnosťou. 

V šifrovaných telegramoch podávajú diplomatickí zástupcovia vlád všetko 

to, čo má byť dôverné a tajné, a môžu tak činiť bez obáv, že by sa o tom ne-

povolaní mohli niečo dozvedieť. 

 Ak by mal vyslanec Newton uistenie o tom, že československá vláda 

cúvne, ak jej Francúzsko a Veľká Británia oznámia ultimátum, potom by vo 

svojej šifrovanej depeši nehovoril o „domnění“ a o „ještě spolehlivějším 

prameni“, ale bol by tento prameň pomenoval priamo a bol by šifrovane te-

legrafoval, že ho Beneš, Hodža, Krofta alebo niekto druhý X.Y. požiadal 

o ultimátum, resp. poradil, vsugeroval mu túto cestu. Ako som už uviedol, 

Fierlinger sám tvrdí, že pražský francúzsky vyslanec uviedol v telegrafickej 

diplomatickej správe svojmu ministrovi Bonnetovi, že si ho Hodža povolal 

a vyžiadal túto formu intervencie, a že ho Hodža ubezpečil i o Benešovom 

súhlase. Keď teda francúzsky vyslanec vo svojej šifrovanej správe do Paríža 

uviedol tieto mená, iste by ich bol uviedol aj anglický vyslanec, ak by svoje 

informácie obdržal od týchto mužov, resp. od niekoho, o ktorom bezpečne 

a bez pochybností mohol predpokladať, že spoľahlivo a správne tlmočí ich 

odkaz. Keď ale anglický vyslanec vo svojej šifrovanej správe neuviedol žiad-

ne z týchto mien, hoci to vzhľadom na imanentnú závažnosť veci a úplnú 

tajnosť depeše mohol, mal a musel urobiť, táto skutočnosť sama musí zara-

ziť každého objektívneho pozorovateľa a musí ho primäť k veľkej opatrnosti 

pri tvorení si úsudku a k ešte väčšej rezerve pri prednášaní určitých obvine-

ní. 

 Jedno možno s úplnou istotou konštatovať: štylizácia Newtonovej de-

peše hovorí skôr proti domnienke, že by bol svoje informácie dostal od Be-

neša, Kroftu alebo iného člena vlády, a že na podklade tejto depeše nemožno 

ani proti Benešovi, ani proti Kroftovi, ale ani proti Hodžovi nič konkrétneho 

formulovať. Len v súvislosti s Bonnetovými tvrdeniami a so správou de Lac-

roixa – ktoré Fierlinger svojho času označil na nevierohodné – možno 

z Newtonovho telegramu vyčítať podozrenie proti Hodžovi. Ale či je medzi 

slušnými ľuďmi vôbec možné, aby sama osebe nič nehovoriaca depeša moh-

la byť doplnená správami, ktoré i sám Fierlinger potieral ako nevierohodné, 
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a či je možné, aby na takomto labilnom podklade mohol byť ktokoľvek obvi-

nený z tak závažného previnenia? 

 Pri posudzovaní depeše pána Newtona je dôležité konštatovať, že ho-

vorí v nej iba o „domnienke“, že by ultimatívny zákrok priviedol zmenu 

v postoji československej vlády. Ak by bol mal po tejto stránke uistenie pre-

zidenta Beneša a predsedu vlády Hodžu, potom by sa iste nebol len „dom-

nieval“, ale by bol priamo odkázal svojej vláde, že si je istý, alebo že je pre-

svedčený, že navrhovaný zákrok bude mať žiaduci výsledok. Ak by nemal 

pochybnosti, že sú jeho pramene predsa len nie celkom spoľahlivé, potom 

by iste použil rozhodnejšieho výrazu, než slovíčka „domnievam sa“; a to tým 

viacej, že závažnosť a naliehavosť veci by vtedy vyžadovali čím kategorickej-

šie podoprenie jeho návrhu. Okrem toho prípadné nedostavenie sa očaká-

vaných výsledkov by sa nijako nebolo dotklo diplomatickej prestíže pána 

Newtona. 

 Divné je i to, že Newton vo svojej depeši neoznačil výslovne de Lacroi-

xa ako osobu, od ktorej mal informácie. Ale z poznámky, že i de Lacroix te-

legrafuje do Paríža v rovnakom zmysle, zdá sa byť takmer isté, že legenda 

o objednanosti ultimáta vznikla u osoby pána de Lacroixa, resp. z jeho roz-

hovoru s predsedom vlády Hodžom, lepšie povedané z toho, ako on (de Lac-

roix) tomuto rozhovoru rozumel. A pánom Newtonom spomínaný prameň, 

ktorý bol „ešte spoľahlivejší“, než jeho subjektívny „veľmi závažný dôvod 

k domnienke“, nebol asi nikto iný, ako pán de Lacroix! Ale že ho výslovne 

predsa len nemenoval, dokazuje, že si ani on nebol celkom istý, či de Lacroix 

Hodžovi dobre rozumel. 

 

II. 

Ako vidieť, Fierlinger v roku 1947, keď vydal svoju knihu Ve službách ČSR, 

nepripisoval správe vyslanca de Lacroixa žiadnu váhu, a hoci poznal jej ob-

sah, obhajoval ešte i Hodžu a samozrejme i Beneša proti obvineniu, že by si 

ultimatívny zákrok francúzskeho a anglického vyslanca sami objednali. Až 

v roku 1951, teda z príležitosti napísania a vydania svojho pamfletu, si uve-

domil, že je pravda to, že sa nič nového nevyskytlo, čo by bolo potvrdilo 

pravdivosť tvrdení francúzskeho diplomata. Videli sme, že Newtonova depe-

ša neobsahuje žiadne obvinenie Hodžu, a tým menej Beneša. Ani žiadny iný 

dokument neobsahuje takéto obvinenia. Fierlinger, tak v knihe z roku 1947, 

ako i svojom pamflete z roku 1951, uverejňoval vo faksimile a i v českom 

preklade všelijaké diplomatické správy a dokumenty, ale neuverejnil kritic-

kú správu vyslanca de Lacroixa. Zrejme z toho dôvodu, že jej neveril. 

 Správa znela v českom preklade takto: 
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1938, 26. září. Praha. Důvěrný telegram č. 2219-220. 

Právě mne ministerský předseda Hodža povolal k sobě. Prohlásil – jak 

podotkl v dohodě s presidentem republiky –, že kdybych ještě dnes 

v noci prohlásil panu Benešovi, že v případě války Německa proti Čes-

koslovensku, vzniklé ve věci sudetských Němců, by Francie pro své zá-

vazky v Anglii nešla s námi, vzal by president republiky toto prohlášení 

na vědomí; ministerský předseda by ihned svolal vládu, jejíž všichni 

členové se již dohodli s presidentem republiky a s ním samým, že se 

podrobí. 

 Československé vedoucí kruhy potřebují tohoto krytí, aby mohly 

přijmout francouzsko-anglický návrh. Jsou si jisty armádou, jejíž veli-

tele prohlásili, že konflikt samotného Československa s Německem by 

byl sebevraždou. Pan Hodža praví, že jím navrhovaná demarše je jedi-

nou cestou k záchraně míru. Přeje si, aby všechno bylo ukončeno po-

kud možná do půlnoci nebo rozhodně během noci. Předseda vlády 

učiní totéž sdělení anglickému vyslanci. (Uverejnené v zbierke Mni-

chov v dokumentech, Praha 1958, II. zv., s. 211). 

 

K tejto depeši poznamenávam predovšetkým toto: 

1. Nie je pravda, že sa všetci členovia vlády pred zvolaním ministerskej 

rady dohodli s prezidentom alebo s Hodžom alebo s kýmkoľvek iným, že by 

sa podrobili ultimatívnemu zákroku zástupcov francúzskej alebo anglickej 

vlády. Naopak, pravda je, že členovia vlády boli náramne prekvapení, keď 

im bolo povedané na ministerskej rade, zvolanej na neobvyklú rannú hodi-

nu 21. septembra, že francúzsky a anglický vyslanec dali v noci prezidentovi 

republiky ultimátum. Tu ministri po prvý raz rokovali v plenárnom zasad-

nutí ministerskej rady o obsahu tohto ultimátu a o tom, či má byť prijaté 

alebo nie. Viem to z vlastnej skúsenosti, pretože som bol prítomný na tejto 

ministerskej rade, hovoril som s ministrami a videl som, ako to všetko, čo 

im členovia politických komitétov referovali, prekvapujúco a drtivo na nich 

pôsobilo. De Lacroix teda buď zle rozumel Hodžovým slovám, alebo mu 

Hodža tvrdil nepravdu. Skôr verím tomu, že francúzsky vyslanec tomu dob-

re nerozumel. 

 2. De Lacroix v depeši netvrdí, že by mu bol Hodža povedal, že on 

a vláda potrebujú krytie ultimátu, aby mohli prijať francúzsko-anglický ná-

vrh. De Lacroix sa len vo všeobecnosti odvoláva na to, že to sú „českosloven-

ské vedoucí kruhy“, ktoré to potrebujú, ale netvrdí, že by mu to bol niekto 

z týchto kruhov povedal; asi mu to doniesol niekto iný, kto mu tvrdil, že po-
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zná zmýšľanie týchto kruhov; snáď nejaký pán Čermák, o ktorom bude ešte 

reč. 

 3. De Lacroix tvrdí, že ho Hodža požiadal, aby intervencia vyslancov 

bol prevedená ešte v ten deň (t. j. 20-teho) v noci. Podľa toho teda krátke 

ultimatívne termíny stanovil Hodža, teda ten, proti ktorému malo byť ulti-

mátum namierené! I z tejto nelogickosti a zvrátenosti sa dá usudzovať, že 

Hodža nežiadal ultimatívny zákrok, ale iba urýchlené zdelenie konečného 

jasna v stanovisku západných mocností, pretože to československá vláda 

musela bezpodmienečne vedieť, než by sa bola pustila do vojny. Vysvetlím 

to podrobnejšie v stati o vzniku legendy o objednaní ultimátu. 

 4. De Lacroix tvrdí, že Hodža učiní podobné zdelenie anglickému vy-

slancovi, ale – ako sme videli – nič takého sa nestalo. 

 Ako vidieť, depeša pána de Lacroixa je v mnohých bodoch konfúzna. 

Nie div, že jej Fierlinger pôvodne neveril. 

 

III. 

Tu treba pripomenúť vec, ktorá vrhá divné svetlo na autentickosť správ vy-

slanca de Lacroixa, resp. na znenie, v ktorom boli uverejnené. Dňa 17. sep-

tembra 1938 odoslal de Lacroix telegrafickú správu parížskemu minister-

stvu zahraničných vecí, v ktorej údajne hlásil, že mu prezident Beneš vykla-

dal, že sám uvažuje o odstúpení sudetského územia Nemecku, napr. 

i Chebska. Keď náš parížsky vyslanec na toto Beneša upozornil, prezident tú 

správu kategoricky dementoval, hneď to vyslancovi de Lacroixovi vytkol, 

a ten sľúbil, že vec v Paríži okamžite zariadi. Po skončení druhej svetovej 

vojny bola táto aféra predmetom vyšetrovania pred vyšetrujúcim výborom 

francúzskeho parlamentu. Tam učinil de Lacroix závažné odhalenie. Vyhlá-

sil, že „nikdy nerozuměl Benešově zmínce o Chebu ve smyslu odstoupení 

tohoto území, dále že jeho telegram o této věci byl na Quai d’Orsay (na fran-

cúzskom ministerstve zahraničných vecí, pozn. I. D.) zfalšován, a že nikdy 

nezapomene tehdejší vládě zneužití této věci.“ (Por. Pachta a Reiman, 

O nových dokumentech k otázce Mnichova. Příspěvky k dějinám KSČ I., 

1957, s. 110). 

 Ako vidieť, za režimu pána Bonneta v Paríži falšovali diplomatické 

správy vlastných vyslancov, aby mohli odôvodniť svoju politiku voči Česko-

slovensku. Nevdojak sa vyskytuje otázka, ako to bolo s depešou, v ktorej de 

Lacroix hlásil údajnú Hodžovu žiadosť o ultimatívny zásah. Nebola tá tiež 

podobným spôsobom zneužitá? Zo sporej literatúry, ktorá mi je za dnešných 

pomerov k dispozícii, som nemohol zistiť, či vyšetrujúci výbor francúzskeho 

parlamentu skúmal autentickosť i tejto telegrafickej správy pána de Lacroi-
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xa. Je málo mysliteľné, že by nebol tak urobil. Ale nikto z početných auto-

rov, zaoberajúcich sa touto otázkou s evidentným úmyslom kompromitovať 

Beneša, netvrdí, že by bol de Lacroix autentickosť tejto svojej správy potvr-

dil. O tom, tak sa zdá, kronika mlčí. 

Uvádzam tu záznam o audiencii francúzskeho a anglického vyslanca 

u prezidenta Beneša v noci z 20. na 21. septembra 1938: 

 Prvý tajomník prezidenta Beneša mi povedal toto: 20. septembra som 

mal na Hrade službu až do 21:00 hod. Nočnú službu mal druhý tajomník. Ja 

som odišiel domov. Rozrušenie z udalostí predošlého dňa spôsobili, že som 

nemohol normálne spať. Okolo jednej hodiny som sa zobudil. Nemohol som 

zaspať. Vzal som telefón a vyzvedal som sa druhého tajomníka na Hrade, čo 

je nového. Od odpovedal: „Jsou tu dva páni s cylindrama.“ Vedel som, že to 

nemohol byť nik iný, len tí dvaja vyslanci. Hneď som sa odobral na Hrad. 

Vyslanci práve odchádzali. Prezident Beneš bol celkom zlomený 

a vyčerpaný. Povedal mi: „Museli jsme kapitulovat. Dělali jsme špatnou po-

litiku.“ 

 Neskoršie prišla depeša Osuského z Paríža. Osuský v nej tvrdil, že 

nočná demarš vyslancov sa stala preto, lebo si to vraj Hodža v uzrozumení 

s prezidentom Benešom vyžiadal od vyslanca de Lacroixa. Tak to vraj hlásil 

de Lacroix do Paríža. Hneď po obdržaní depeši od Osuského, prezident Be-

neš uložil druhému tajomníkovi, aby sa s touto depešou ihneď odobral 

k Hodžovi a spýtal sa ho, či je to pravda. Ten sa ihneď odobral k Hodžovi. Po 

návrate od Hodžu a po odreferovaní jeho odpovede prezidentovi Benešovi 

druhý tajomník povedal toto: „Hodža si pozorne prečítal depešu Osuského 

a potom prehlásil: To je absurdné!“ 

 O vyslancovi de Lacroixovi prezident Beneš vždy tvrdieval, že je „po-

pleta“. 

 

 

6. Extempore: ministerský radca Čermák  

a jeho kvalita a hodnovernosť 
 

 

Inak je možné, že pri známych veľkých diplomatických schopnostiach spo-

menutých vtedajších pražských vyslancov, pán Newton pokladal za „ešte 

lepší prameň“ (even better source) osobu podobnú ako bol napr. pán minis-

terský radca Čermák. Tomuto zase preochotne uveril nemecký chargé 

d’affaires v Prahe pán Hencke, ktorého správu do Berlína Fierlinger 

s veľkou víťazoslávou uverejnil vo svojom pamflete nielen v českom prekla-
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de, ale i vo faksimile anglického úradného prekladu. (Pôvodne telegrafoval 

totiž pán Hencke nemecky). 

Tri dni po prijatí francúzsko-anglického ultimátu odoslal Hencke 24. 

septembra berlínskemu ministerstvu zahraničia telegram o tom, že ho pol 

hodinu pred vyhlásením československej mobilizácie predošlého dňa požia-

dal Čermák, ktorý bol vtedy nemocný a nemohol vychádzať, aby ho Hencke 

navštívil v jeho byte. Hencke sa na to dostavil k Čermákovi a ten mu zdelil, 

že Beneš a Syrového vláda (medzičasom totiž Hodžova vláda odstúpila) sú 

ochotní prijať každý diktát, ak Nemecko dovolí Čechom, aby na území, ktoré 

obývajú, mohli žiť ako nezávislý štát. Čermák potom Henckeho úpenlivo 

prosil, aby jeho správu podal ešte v noci nemeckému ministerstvu zahrani-

čia, ako správu „dobre známeho stúpenca nemeckého hľadiska“. 

Táto posledná veta z Henckeho správy najlepšie dokazuje, čo to bola 

za kreatúra tento pán ministerský radca Čermák! Táto kreatúra bola infor-

mátorom hitlerovského vyslanectva v Prahe. A keď boli takéto pramene 

dobré Nemcom, prečo by nepokladal pramene podobných kvalít za „dobré“ 

aj Angličan pán Newton! Zvlášť, keď mu niečo podobného povedal aj pán de 

Lacroix. Voči pánu Čermákovi a jemu podobným indivíduám by však títo 

diplomati mali byť predsa len rezervovanejší. Čermák totiž drzým čelom vy-

hlasoval, že „Beneš a Syrového vláda sú ochotní prijať každý diktát“; ale od-

kiaľ to vedel? Mohol to vedieť od Beneša alebo Syrového? Však bol tak cho-

rý, že nemohol ísť na nemecké vyslanectvo sám, ale musel požiadať tak vše-

mocného pána, akým bol vyslanec nemeckej ríše, aby ho prišiel navštíviť do 

bytu k jeho posteli! Ako mohol tento vtedy zo svojho bytu nevychádzajúci 

nemocný človek vedieť, čo chce Beneš a Syrového vláda? On mal asi také 

informačné pramene, na aké sa spoliehal aj pán Newton, keď s istou rezer-

vou uveril tomu, čo mu pán de Lacroix zdeloval o rozprave s Hodžom, ktorej 

ale tento pán Francúz, ako to už Fierlinger v roku 1947 vystihol, dobre nero-

zumel. V obyčajnom živote sa o takýchto správach tvrdí, že sú klepy; ale 

v diplomatickom svete, tak sa zdá, buduje sa niekedy aj na takýchto klepoch, 

a na ich podklade sa potom utvárajú, ako na „závažných dôvodoch“, rôzne 

diplomatické a politické „domnienky“, odvodzované z podobných „ešte lep-

ších prameňov“. Z neporozumenia nahluchlého, ťažkopádneho, nervózneho, 

pomery málo znajúceho diplomata a z jeho klepu hrnie sa cez všelijakých 

Čermákov a Bonnetov lavína až dole k Fierlingerovi, ktorý ju svojou obvyk-

lou pravdumilovnosťou náležite zväčší a prezentuje udivenému a ustraše-

nému neinformovanému obecenstvu ako historickú pravdu. 
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 O tomto Čermákovi som z kompetentného prameňa (od vyslanca dr. 

Roberta Fliedera, v tej dobe prednostu politického oddelenia českosloven-

ského ministerstva zahraničia) održal tieto informácie: 

 Ministerský radca Čermák bol legionárom a ako taký sa dostal na mi-

nisterstvo zahraničia. Vždy ho pokladali za extravagantný charakter, ktorý 

svoje osobné sebecké ciele vymáhal dotieravým odvolávaním sa na svoje 

údajné legionárske zásluhy. Tomu asi podľahli Ludvik Štrimpl a Beneš, keď 

ho do ministerstva prevzali a neskoršie poverili i určitými funkciami. Po 

prevrate roku 1918 bol jeden jeho menovec, ktorý ale nebol s ním 

v príbuzenskom pomere, menovaný do Bukurešti za vyslanca ČSR. Tento 

starší Čermák bol vážený zahraničný Čech, veľmi zaslúžilý o naše krajiny, 

zvlášť v Rumunsku. Ministerstvo zahraničia poverilo teda ministerského 

radcu Čermáka, aby doručil menovací dekrét tomuto staršiemu Čermákovi 

do Bukurešti. Potom sa ale stalo to, že radca Čermák na ceste z Prahy do 

Bukurešti menovací dekrét, a s tým spojené iné dokumenty, údajne stratil. 

V súvislosti s tým sa všeobecne rozšírila domnienka, že za touto údajnou 

stratou sa skrývala intriga proti tomu druhému, poriadnemu Čermákovi 

a ašpirácia na jeho miesto. Ten zahraničný Čermák totiž po tomto incidente 

už nestál o to, aby vstúpil do diplomatických služieb Československa. Po 

upevnení fašizmu v Taliansku a hlavne po rozmachu nacizmu v Nemecku 

a henleinovského hnutia u nás sa Čermák choval podozrivo a nebol považo-

vaný za spoľahlivého. Oženil sa s Taliankou, dcérou hostinského v Itálii. Za 

druhej republiky ho minister Chvalkovský, zrejme chcejúc odmeniť jeho zá-

sluhy za fašistickú a nacistickú vec, menoval československým vyslancom 

v Ríme. Ale ani fašistická talianska vláda ho z rôznych dôvodov nepokladala 

za celkom fér človeka a dlho mu neudelila agrément. Čermák sa domáhal 

tiež toho, aby bol menovaný prezidentom štátneho pozemkového úradu. 

Vtedy ho Hencke opísal Hitlerovi ako človeka, ktorý bol vždy odporcom Be-

nešovej politiky. Po druhej svetovej vojne žil Čermák v Taliansku.  

 Tohto Čermáka Fierlinger dobre poznal a dobre pozná i jeho mravné 

kvality. To mu ale nevadí, aby takúto figúru uvádzal ako svedka proti Ho-

džovi a Benešovi, nie síce v spojení s ultimátom západných veľmocí, ale 

s pomermi, ktoré nastali po odstúpení Hodžovej vlády a po nariadení vše-

obecnej mobilizácie vládou Syrového. Ničím nepodložene Fierlinger tvrdí, 

že tento Čermák „měl k Hodžovi velmi blízko“, že „styl intrik a tajných vzka-

zů nasvědčuje tomu, že šlo o práci samého Hodži, který se obával, že se snad 

Syrový pod tlakem veřejného mínění a pracujícího lidu přece jen odváží 

vzepřít se britskému a nacistickému diktátu“, a že „byla to bezpochyby nová 

podlá rána dýkou do zad, zasazená bývalým ministerským předsedou Čes-
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koslovensku“! Takúto hroznú obžalobu vznáša Fierlinger a nemá na to iné-

ho dokladu, než „styl intrik a tajných vzkazů“! 

 O Hodžovej úlohe budem mať príležitosť pojednať neskoršie. Tu po-

znamenávam len toľko, že ako účastník a pozorovateľ vtedajších udalostí 

viem, že bol Hodža šťastný, keď sa demisiou svojej vlády dostal z veľmi deli-

kátnej situácie. Veru, nemal ani vôle ani chuti intrigami zasahovať do ďal-

šieho priebehu vecí. Ale Fierlingerovi, ktorý po mníchovskej kapitulácii ob-

hajoval Hodžu v Moskve, stačí nejaká nóta o zákroku nejakého mu dobre 

známeho falota, aby bez akéhokoľvek dokladu očiernil medzitým už umre-

tého Hodžu, o ktorom pri tomto zákroku vôbec nebolo ani hovorené! 

 

 

7. Vznik legendy o objednaní anglo-francúzskeho ultimáta 
 

 

I. 

Z uvedeného vidieť, že legenda o objednaní ultimatívneho zásahu Francúz-

ska a Veľkej Británie vznikla z toho, že francúzsky vyslanec de Lacroix Ho-

džovým slovám určitým spôsobom rozumel. Niet najmenších príznakov, 

a tým menej dokladov na to, že prezident Beneš by akýmkoľvek spôsobom, 

či priamo, či nepriamo, dal podnet k tomuto zákroku. Čo sa týka ministra 

zahraničia Kroftu, nikdy nikto nevyslovil a nenaznačil ani náznak toho, že 

by bol takúto myšlienku niekomu hoci len vsugeroval. A to isté platí aj 

o ostatných členoch Hodžovej vlády. Je priam nepochopiteľné, ako môže 

Fierlinger na podklade depeše pána Newtona tak kategoricky obviňovať Be-

neša, Kroftu a celú Hodžovu vládu! 

 O vzniku verzie o objednaní ultimáta zaznamenal Benešov životopi-

sec, anglický historik a publicista Compton Mackenzie, zrejme podľa infor-

mácií od Beneša samého, toto: 

 

V historickej nočnej audiencii odovzdal vyslanec Newton písomnú in-

štrukciu, ktorú obdržal od svojej vlády v Londýne. Po ňom francúzsky 

vyslanec de Lacroix predniesol svoju správu ústne. Oznámil preziden-

tovi Benešovi, že by Francia nič nepodnikla, keď by vypuklo nepriateľ-

stvo pre odmietnutie francúzsko-britských návrhov. Československo 

by bolo v tomto prípade zodpovedné za vojnu, ktorú by tým vyvolalo. 

Francia by do vojny nešla a Československo by muselo bojovať proti 

Nemecku samo. Prezident Beneš si zaznamenal vyslancove vyhlásenie, 

žiadal však, aby mu bolo poslané i písomne. Z toho potom vznikla le-

genda, že si Beneš objednal u francúzskeho vyslanca ultimátum.  
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(Compton Mackenzie, Dr. Beneš, Praha, 1947, s. 307). 

 

Toto vysvetlenie nie je úplné. Ako som už uviedol, myšlienka ultimátu 

vznikla z otázky predsedu vlády Hodžu, ktorej ale francúzsky vyslanec – ako 

to svojho času sám Fierlinger tvrdil – zle rozumel. Vznik legendy je v tomto 

nedorozumení a bola doplnená verziou, ktorá vznikla z výzvy prezidenta 

Beneša, aby mu francúzsky vyslanec ústne zdelené ultimátum odovzdal aj 

písomne. 

 Ale z čoho a ako vzniklo nedorozumenie zo strany pána de Lacroixa? 

Neviem o tom od zúčastnených osôb nič pozitívneho. Bol som vtedy minis-

trom spravodlivosti v Hodžovej vláde. Ako taký som sa zúčastnil niekoľkých 

vládnych porád o nemeckej otázke. Nebol som na všetkých poradách, lebo 

som nebol členom politického komitétu ministrov. Ale ako minister spra-

vodlivosti som bol prítomný aj na niektorých schôdzach politického komité-

tu, ktorých sa ostatní členovia kabinetu nezúčastnili. Najkritickejším zasad-

nutiam ministerskej rady a iných porád predsedal vtedy prezident Beneš. Po 

demisii Hodžovej vlády boli niektorí jej členovia, medzi nimi i ja, pribraní 

do porád novej vlády generála Syrového, v ktorých sa diskutovalo 

o kritických politických otázkach. Tak som bol prítomný aj na poradách, na 

ktorých sa rozhodlo o mobilizácii, a potom neskoršie i o tom, že do vojny ísť 

nemožno. Hovoril som opätovne s Benešom, Hodžom, Kroftom, Bechyňom 

(tento posledný bol členom politického komitétu vlády za sociálnodemokra-

tickú stranu) atď. Nikdy som nič nepočul o tom, že by si bol niekto objednal 

nejaké ultimátum, alebo že by bol nejakému diplomatovi niečo nasugeroval. 

(Tento výraz použil Fierlinger vo svojej knihe z roku 1947). Takéto chýry sa 

rozširovali u nás až hodne neskoršie, keď za druhej republiky dochádzali 

správy z Francúzska, ktoré boli ľuďom okolo Chvalkovského veľmi vhod. 

 Ale preto, že som z osobného aj úradného styku veľmi dobre poznal 

hlavných aktérov československej tragédie, poznal som ich zmýšľanie, ich 

starosti, ich chovanie sa v kritických týždňoch a dňoch, a poznal som 

i najpodstatnejšie fázy tragického konfliktu; myslím, že na podklade týchto 

svojich znalostí môžem s najväčšou pravdepodobnosťou naznačiť, ako 

vznikla legenda o objednanosti francúzsko-anglického nočného ultimatív-

neho zákroku u prezidenta Beneša na Pražskom hrade. 

 Som presvedčený, že si de Lacroix vykladal Hodžove slová tak, ako ich 

on vôbec nemienil. Hodžu som poznal už ako študent práv v Budapešti. 

Niekoľko rokov pred prvou svetovou vojnou som s ním politicky spolupra-

coval. Za prvej svetovej vojny sme vo Viedni tri roky spolu slúžili u toho is-

tého vojenského (kancelárskeho) útvaru. Nebolo vtedy skoro dňa, kedy by 
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sme neboli hovorili o politických veciach. Po prevrate sa naše cesty vo vnú-

tornej politike často rozchádzali. Niekedy sme stáli veľmi ostro proti sebe. 

Od roku 1927 až do roku 1932 sme spolu nehovorili, nepoznali sa 

a nezdravili sa. Obnovili sme svoje styky až keď sa Hodža stal ministrom 

poľnohospodárstva v Malypetrovom kabinete, v ktorom som bol vtedy mi-

nistrom školstva. V Hodžovom kabinete som bol potom ministrom spravod-

livosti. Keď v roku 1938 vypukla kvôli nemeckým požiadavkám akútna poli-

tická kríza, mal som s ním i niekoľko súkromných rozhovorov o tejto otázke, 

a vôbec o ťažkom postavení nášho štátu. V otázke postoja k ľudáckemu hnu-

tiu sme sa rozchádzali. On bol za kompromis skoro za každú cenu, ja za 

ostrý postup proti ľudovej strane, resp. proti jej tukovskému a tisovskému 

krídlu. Vždy som oceňoval veľké politické a štátnické nadanie tohto muža 

veľkých, nadpriemerných schopností. A znal som aj jeho vady a slabé strán-

ky. Na podklade svojich znalostí môžem tvrdiť, že Hodža si bol v kritických 

dobách nášho štátu plne vedomý svojej zodpovednosti pred históriou, 

a podľa toho konal s veľkou vážnosťou a rozmyslom. Nemôžem uveriť, že by 

bol v akejkoľvek forme požiadal francúzskeho vyslanca, alebo kohokoľvek 

iného, aby západné mocnosti, pre umožnenie ústupu pražskej vlády, dali 

Československu ultimátum. Hodža bol príliš vzdelaným, dejiny znalým, veľ-

kým intelektom nadaným, politicky mysliacim, neobyčajne chytrým a svojej 

duševnej prevahy nad ostatnými si vedomým mužom, než by sa bol dopustil 

nešikovnosti a požiadal, a to ešte osobne, o tak chúlostivú vec diplomata, 

ktorý mal údajne žiadanú intervenciu sám previesť, nota bene diplomata, 

ktorého on, vo vedomí svojej intelektuálnej prevahy, považoval za značne 

inferiórneho, a ani o jeho diplomatických schopnostiach nemal valného 

mienenia. 

 Podľa mojich znalostí osôb a pomerov, vysvetľoval by som vznik ulti-

matívneho zákroku dvoch západných mocností takto: (Poznamenávam, 

pravda, že je to moja hypotéza; ale hypotéza utvorená na podklade mojich 

uvedených znalostí): 

 Po mesiace trvajúcich a stále sa stupňujúcich vyhrážkach nacistického 

Nemecka a jeho vodcu Hitlera, po jeho zúrivej protičeskoslovenskej rozhla-

sovej a inej propagande, po jeho intenzívnych vojnových prípravách 

a otvorenom ohlasovaní prípadnej vojny, po vždy drzejšej odbojovej činnos-

ti henleinovských nemeckých más, po odmietnutí všetkých rozumných ná-

vrhov československej vlády na vyriešenie národnostnej otázky dospeli veci 

až k bodu varu, a každým dňom, každou hodinou bolo možno očakávať, že 

Hitler vyplní svoje hrozby a vtrhne do Československa. Vtedy predseda brit-

skej vlády Chamberlain, aby za každú cenu znemožnil vypuknutie vojny, na-
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vštívil Hitlera v Obersalzburgu. Hitler tam Chamberlainovi vyhlásil, že ak 

Československo v najbližších dňoch neprepustí Nemcami obývané časti 

Nemecku, nič ho nezdrží, aby si prišiel pre tieto kraje so svojimi vojskami 

a vôbec vyriešil tak potom celú otázku československého štátu. Chamberlain 

Hitlerovi prisľúbil, že sa pokúsi, aby Československo tieto kraje dobrovoľne 

prepustilo, čím by potom odpadla príčina na vojnu. Hneď po návrate 

Chamberlaina do Londýna prišli k nemu francúzsky predseda vlády Dala-

dier a jeho zahraničný minister Bonnet, aby – ako sa neskoršie Chamberlain 

v britskej Dolnej snemovni vyjadril – prerokovali „riešenia, ktoré by nepri-

nútili Francúzsko automaticky k zásahu v zmysle svojich záväzkov“. Z tejto 

porady vyšla potom písomná nóta, ktorú 19. septembra 1938 britský 

a francúzsky vyslanci odovzdali v Prahe prezidentovi Benešovi. V tejto nóte 

obe západné vlády zdelovali, že dospeli k záveru, žeby československé štátne 

územie s viac ako polovičným nemeckým obyvateľstvom malo byť odstúpe-

né Nemecku, a to buď ihneď, alebo po prevedenom plebiscite. Obe vlády 

uznali v nóte mimoriadny dosah „obete, ktorú na Československu vymáhajú 

k záchrane mieru“ a žiadali, aby sa im čo najskôr dostalo odpovede, pretože 

pán Chamberlain musí pokračovať v rokovaniach s Hitlerom najneskôr 21. 

septembra, a možno aj skôr. 

 Ako vidieť, už táto anglicko-francúzska nóta mala ultimatívny ráz, 

pretože československá vláda mala na ňu odpoveď najneskôr na tretí deň. 

Po poradách, ktoré so zástupcami všetkých koaličných politických strán tr-

vali deň a noc, poslala vláda 20. septembra písomnú nótu francúzskej 

a anglickej vláde. V tejto nóte československá vláda nevyhovuje prianiu 

dvoch západných vlád o odstúpení žiadaného územia, vypočítava všetky dô-

vody, pre ktoré to nemôže pripustiť a žiada mocnosti, aby svoj názor znovu 

preskúmali. 

 Keď československá vláda takto zamietla žiadosť západných vlád 

a Hitlera, vedela síce, že ani Francúzsku ani Anglicku sa do vojny nechce, ale 

stále ešte dúfala, že v prípade hitlerovského útoku na nás Francúzsko predsa 

len dostojí svojim zmluvným záväzkom, a že i Británia, ako člen Spoločnosti 

národov, nám bude musieť pomáhať. Mohli sme tak dúfať tým viacej, že 

Francúzsko, resp. jeho vláda, nám dovtedy nikdy oficiálne výslovne nevy-

hlásili, že svojim záväzkom dostáť nechcú. 

 Uznesenie československej vlády a jej nóta z 20. septembra vychádzali 

teda z toho predpokladu, že ak následkom tohto odmietnutia príde k vojne, 

potom Francúzsko vyhlási vojnu Nemecku a i Spoločnosť národov označí 

Nemecko za útočníka a vyzve Angliu a iné mocnosti k zásahu proti Hitlerovi. 

I keď sme mali najvážnejšie pochybnosti o postoji Francúzska a Anglicka, 
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predsa sme nemali istotu, že nás nechajú na holičkách. Keď sme v tomto 

zmysle nemali žiadneho jasného priameho oficiálneho vyhlásenia 

a zdelenia, bolo našou povinnosťou, pri zodpovedaní návrhu dvoch mocnos-

tí, vychádzať z toho, že v prípade vojny automaticky nastanú konzekvencie 

plynúce z našej spojeneckej zmluvy s Franciou a z prípadného uznesenia 

Rady Spoločnosti národov. 

 Iná otázka je, pravda, ako by bola vláda rozhodla, ak by jej už pred 

odoslaním zamietavej nóty bolo francúzskou a anglickou vládou oficiálne 

zdelené, že s nami do vojny nepôjdu a že Francúzsko svojim zmluvným po-

vinnostiam neučiní zadosť. 

 My sme sa totiž o deň neskoršie, po nočnom ultimatívnom zákroku 

týchto dvoch mocností, uzniesli podrobiť sa ich prianiam len preto, že sme 

vtedy od nich oficiálne už vedeli, a bolo nám už oficiálne zdelené francúz-

skou vládou, že svojim zmluvným záväzkom nedostojí, a že i inak, teda čo sa 

týka prípadných konzekvencií v súvislosti so Spoločnosťou národov, pone-

chajú nás tak Francúzsko ako i britská ríša nášmu osudu. Francúzsky vysla-

nec menom svojej vlády výslovne vyhlásil, že Československo by bolo zod-

povedné za vojnu, ktorú by zamietnutím francúzsko-anglických návrhov vy-

volalo! 

 My sme posudzovali situáciu tak, že ak by sme vo vojne s Nemeckom 

ostali sami bez západných spojencov, tak vzhľadom na neistotu účinnosti 

prípadnej sovietskej pomoci by sa takáto vojna rovnala samovražde národa 

a necítili sme sa byť oprávnenými dať k nej povel. 

 Zdôrazňujem, že naše rozhodnutie z 21. septembra nebolo ani tak vý-

sledkom ultimatívneho zákroku Francúzska a Veľkej Británie, ale vyvieralo 

viacej z týchto vecných uvážení. Však už predošlá nóta dvoch mocností mala 

ultimatívny ráz, keď nám dávala termín k odpovedi najneskôr do 21. sep-

tembra, a my sme túto nótu, napriek jej ultimatívnosti, zamietli a vydanie 

žiadaného územia odopreli. 

 Je ľahko možné, ba pravdepodobné, že ministerský predseda Hodža 

po odovzdaní našej zamietavej odpovede, ktorá skoro s istotou mohla mať 

za následok vojnu, sa chcel predovšetkým od nášho francúzskeho spojenca 

spôsobom vylučujúcim každú pochybnosť dozvedieť, či v tejto vojne pôjde 

s nami alebo nie. Je viac než pravdepodobné, že žiadal od francúzskeho vy-

slanca, aby nám francúzska vláda v najkratšej dobe, teda do 21. septembra, 

kedy mal Hitler s Chamberlainom rozhodnúť o vojne, kategoricky zdelila, či 

chce dostáť spojeneckej zmluve a ísť spolu s nami do vojny, áno alebo nie. 

 Dať takúto otázku francúzskej vláde bol Hodža ako predseda česko-

slovenskej vlády nielen oprávnený, ale podľa môjho názoru aj povinný. Keď 
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sa mala vláda rozhodnúť, či má alebo nemá byť vojna, bolo predsa povin-

nosťou príslušných vládnych činiteľov, aby všetkými možnými prostriedka-

mi najprv zistili, či v tejto vojne budeme alebo nebudeme sami, a či nám náš 

najhlavnejší spojenec pomôže. Ak by to vláda, alebo jej predseda, alebo prí-

slušný minister zahraničia neboli zisťovali, potom by sa im právom mohlo 

vytýkať, že pri tak závažnej otázke postupovali s najväčšou ľahkomyseľnos-

ťou a nedbalosťou. Som presvedčený, že v prípade vypuknutia vojny bez ta-

kéhoto predbežného zistenia z našej strany a po našej prípadnej katastrofál-

nej porážke kvôli našej vzniknutej opustenosti, tí, ktorí najviac kritizujú na-

še rozhodnutie o podrobení sa francúzsko-anglickému ultimátu, by nás te-

raz obvinili, že sme postupovali so zločinnou ľahkomyseľnosťou, keď sme 

národ zaviedli do bezvýhľadnej vojny, nezistiac si vopred, či môžeme 

s istotou počítať so spojeneckou pomocou. 

 Hodžu som poznal veľmi dobre, a i keď mal rôzne chyby, jedno viem 

iste: ani v najkritickejších situáciách nestratil kľud a rozvahu a nevypovedali 

mu službu nervy. Som presvedčený, že sa takto choval aj v najkritickejších 

chvíľach svojej politickej a štátnickej kariéry, v dňoch 20. a 21. septembra 

1938. 

 V Hodžovej žiadosti, aby Francúzsko dalo do 21. septembra kategoric-

kú odpoveď, či pôjde s nami do vojny s Hitlerom alebo nie, videl pán de 

Lacroix asi žiadosť o ultimatívny zákrok. Možnože dal Hodžovej žiadosti 

preto takýto výklad, lebo i k nemu sa priblížil nejaký ten „priateľ Francúz-

ska“ s údajným odkazom, radou alebo informáciou o ochote vlády podrobiť 

sa prípadnému ultimátu, podobne ako sa o niekoľko dní neskoršie priblížil 

samozvaný „priateľ nacistického Nemecka“ a dobrodruh pán ministerský 

radca Čermák k nemeckému chargé d’affaires pánovi Henckemu. V napätej 

situácii, ako vtedy bola, a pri vtedajšej všeobecne panujúcej nervozite, zväč-

šovanej určením najkratších termínov pre najzávažnejšie rozhodnutia, a pri 

rýchlosti, ktorou sa vtedy muselo konať a rozhodovať, nemožno sa diviť, že 

i diplomat z povolania, zvyknutý na pohodlné úradovanie, mohol rozumieť 

Hodžovým slovám inak, než boli prednesené. Znovu opakujem, že takéto 

pochybnosti vyslovil aj Fierlinger pred Litvinovom a neskoršie vo svojej 

knihe Ve službách ČSR. Ale v roku 1951, keď vydal svoj pamflet, zmenil svoj 

názor, údajne na podklade „dokumentu“ obsahujúceho Newtonovu správu, 

v ktorej ale – ako sme videli – nie je nikto pomenovaný a nie sú tam ani na-

rážky na nejakú osobu. Je priam nehorázne, ako mohol Fierlinger z tohto 

dokumentu vyčítať mená Beneša a Kroftu! 

 Myslím, že nie je treba mnoho obrazotvornosti pri utvorení si úsudku, 

že náhla zmena Fierlingerových názorov nevznikla z tohto dokumentu, ale 
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boli to iné „dokumenty“, ktoré ho primäli, aby čo najhorlivejšie, a keď treba 

aj lživými obvineniami, dokazoval svojim dnešným chlebodarcom, že je čo 

najrozhodnejším odporcom Masaryka, Beneša a Kroftu, ktorým predtým 

práve tak horlivo a rozhodne slúžil, ako slúži dnes svojim novým pánom. 

 

II. 

Dostala sa mi do rúk kniha Rudolfa Beckmanna K diplomatickému pozadí 

Mnichova, Praha, 1954. Z nej som sa dozvedel, že parížsky časopis L’Europe 

Nouvelle uverejnil 29. októbra 1938 Hodžov list napísaný profesorovi Beu-

ve-Mérymu, v ktorom Hodža v krátkosti vylíčil priebeh rozpravy 

s francúzskym vyslancom de Lacroixom o údajnom objednaní si ultimatív-

neho zákroku v podstate tak, ako to tu robím ja v svojich hypotetických zá-

veroch. Beckmann tvrdí (s. 146), že Hodža 20. septembra večer, keď prijal 

francúzskeho vyslanca, si preto nemusel dať od neho zistiť stanovisko fran-

cúzskej vlády vo veci odoprenia pomoci Československu, lebo však toto sta-

novisko francúzskej vlády bolo už v ten deň známe z hlásenia nášho paríž-

skeho vyslanca Osuského. Podľa toho, čo Beckmann cituje, mal Osuský 19. 

septembra rozhodujúci rozhovor s francúzskym ministrom zahraničia Bon-

netom, ktorý mu vyhlásil, že 

 

jestliže anglo-francouzské návrhy nebudou přijaty, Anglie odepře 

Francii solidaritu pro případ útoku Německa na ČSR. Bez Anglie je 

pomoc Francie vskutku neúčinná, tj. „en fait“ (ve skutečnosti) rovná se 

neexistenci… Kdyby pan president Beneš francouzsko-anglické propo-

sice nepřijal, Anglie by se o ČSR desinteresovala… Když nepřijmeme, 

pak nás Anglie a Francie opustí, jelikož Francie bez Anglie pomoc Čes-

koslovensku neposkytne. 

 

Beckmann tvrdí, že Osuský túto správu v ten samý deň odtelegrafoval do 

Prahy. A 20. septembra telefonoval i to, že sa mu v podobnom zmysle vyjad-

ril i generálny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničia pán Léger. 

Teda že Praha už 19., resp. 20. septembra poznala francúzske stanovisko, 

a preto vraj je liché Hodžovo tvrdenie, že si ho musel skrze de Lacroixa zis-

ťovať. K tomu treba poznamenať toto: 

1. Ani Bonnet sám, a tým menej sám Léger netvorili francúzsku vládu. 

Samotné zdelenie týchto dvoch mužov nedávalo istotu, že odoprenie pomoci 

Československu je aj stanoviskom, a to stanoviskom definitívnym, celej 

francúzskej vlády, aj prezidenta Lebruna, aj predsedu vlády Daladiera. Bolo 

preto pochopiteľné, že Hodžovi nestačilo to, čo odkazovali Bonnet a Léger, 

a preto naliehal na francúzskeho vyslanca, aby mu zistil stanovisko nie jed-
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notlivých ministrov, ale francúzskej vlády, ktorá sa dovtedy voči Českoslo-

vensku o odoprení mu pomoci priamo nevyjadrila. Ani vo francúzsko-

anglickej nóte, ktorú nám tieto mocnosti 19. septembra odovzdali, a na kto-

rú sme im práve dali zápornú písomnú odpoveď, nebolo ani slova o tom, že 

by nám Francúzsko alebo Británia, v prípade zamietnutia ich návrhov, odo-

preli pomoc v prípadnej vojne s Hitlerom. Keď teda v tejto nóte francúzskej 

a anglickej vlády nebolo zmienky o nejakom prípadnom desinteresmentu 

Francúzska a Anglicka, potom československej vláde nemohla pri odovzdaní 

jej zápornej odpovedi na túto nótu ani stačiť na to sa vzťahujúca ústna po-

známka vyslancov, aby z nej s naprostou istotou mohli usudzovať, že sa 

Francúzsko skutočne a definitívne rozhodlo porušením svojich zmluvných 

povinností odoprieť Československu v najkritickejších chvíľach jeho dejín 

pomoc, a že i Británia vyvodí z toho príslušné dôsledky. Keď sa českosloven-

ská vláda mala rozhodnúť, či má ísť s Nemeckom do vojny, musela predsa 

vedieť, či ju jej hlavný spojenec Francúzsko opustí alebo nie. Toto zistiť bolo 

jej povinnosťou. A naprosto autenticky sa to dalo zistiť len dotazom na fran-

cúzsku vládu, ktorá do toho času o tom československú vládu žiadnym 

priamym zdelením neoboznámila.  

2. V zbierke Mnichov v dokumentech I., je na s. 145 uverejnená správa 

Osuského z 19. septembra o rozhovore s Bonnetom. Podľa nej mu Bonnet 

vyhlásil, že ak by ČSR neprijala anglo-francúzske propozície, potom anglic-

ká vláda odoprie Francúzsku solidaritu v prípade konfliktu medzi ČSR 

a Nemeckom. O tom, že Francúzsko by v takom prípade odoprelo solidaritu 

s Československom, nie je v tej správe vôbec reč, aspoň nie v tom znení, 

v akom ju citovaná zbierka uvádza. Ale ani z odkazu Osuského, ako ho Bec-

kmann cituje, sa nedalo jasne zistiť, čo vlastne Francúzsko mieni urobiť, ak 

neprijmeme anglo-francúzske propozície. Bonnet mu vraj vyhlásil, že 

v tomto prípade by Anglicko odoprelo solidaritu Francúzsku, a preto by 

pomoc Francúzska Československu bola „vskutku neúčinná“, tj. „en fait“ – 

„neexistující“. To sa dalo interpretovať tak, že Francúzsko by síce pomoc po-

skytlo, ale tá by nám nebola nič platná, pretože Francúzsko by nemohlo voj-

nu bez Anglicka vyhrať. Ale podľa ďalšej vety Bonnetovho vyhlásenia – ako 

ju, pravda, cituje Beckmann – by Francúzsko bez Anglie pomoc Českoslo-

vensku neposkytla. Aké stanovisko chcelo teda Francúzsko, podľa tohto 

údajného a protirečiaceho si Bonnetovho vyhlásenia, skutočne zaujať? Chce-

lo nám absolútne odoprieť pomoc? Alebo nám ju chcelo odoprieť iba rela-

tívne, čo by znamenalo, že by síce pomáhalo, ale iba pasívne, neúčinne 

(napr. opevnilo by sa na Maginotovej línii a nepodniklo by ofenzívne akcie; 

ako o tom bola reč napr. na konferencii anglických a francúzskych štátnikov 
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25. septembra, viď Mnichov v dokumentech I., s. 219 a n.). Ako vidieť, ani 

z Bonnetovho vyhlásenia, citovaného Beckmannom, si žiadna zodpovedná 

československá vláda nemohla vytvoriť úplne bezpečné presvedčenie o tom, 

či ju nakoniec Francúzsko skutočne opustí. Treba vedieť, že názory o tom 

i v lone samej francúzskej vlády kolísali skoro až do poslednej chvíle. Je 

možné sa diviť, ak Hodža a vláda chceli mať v tejto veci jasno? 

3. Beckmann, ktorého evidentnou snahou je za každú cenu potopiť 

Hodžu, tvrdí, že Hodža sa v ministerskej rade 21. septembra sám priznal, že 

československej vláde bolo už predtým známe francúzske stanovisko, než 

ešte požiadal francúzskeho vyslanca o jeho zistenie. Beckmann cituje Ho-

džove slová vedome neúplne, vynechaním rozhodujúcich viet. Hodža totiž 

v tejto ministerskej rade vyhlásil nielen to, že „československé vládě bylo 

sice známo celkem francouzské stanovisko, neboť plynulo již z předloženého 

návrhu (totiž z anglo-francúzskych propozícií, pozn. I. D.), jímž mír měl býti 

vykoupen oběťmi Československa“. Ale hneď v nasledujúcej vete k tomu 

Hodža dodal (čo Beckmann zlomyseľne vynechal): 

 

Přesto však počítalo se s možností obratu v rozhodujících kruzích ve 

Francii, ježto k postupu Francie, jenž se rovnal zradě, jevil se ve Fran-

cii na četných místech naprostý odpor. Nebylo vyloučeno, že veřejné 

mínění vynutí si změnu francouzského stanoviska, resp. přímo změnu 

vlády. (Por. Mnichov v dokumentech II., s. 216). 

 

Ako vidieť, u nás sa do poslednej chvíle dúfalo, že Francúzsko sa predsa len 

nakoniec rozhodne pre to, aby vykonalo svoju spojeneckú povinnosť voči 

nám. Nejasné hlásenia Osuského o nejasných vyhláseniach Bonneta len po-

silňovali nádej, že ak bude musieť celá francúzska vláda bez akýchkoľvek 

dvojzmyselností priamo odpovedať na našu otázku, čo dosiaľ nerobila, po-

tom sa predsa len rozhodne nám pomôcť. Za takejto situácie sa Hodža roz-

hodol vyžiadať si skrze francúzskeho vyslanca priamu a jasnú odpoveď fran-

cúzskej vlády. Že nádeje na priaznivú odpoveď neboli celkom liché, vidieť 

z toho, že prezident Francúzskej republiky Lebrun najprv nechcel prejaviť 

súhlas s ultimatívnym demaršom vyslancov (viď Beckmann, s. 143), teda 

s odopretím vojenskej pomoci Československu, a iba na naliehanie Daladie-

ra a Bonneta zmenil svoje odmietavé stanovisko a súhlasil s vládou. Minis-

terskú radu síce nezvolali (vraj na to už nebol čas), ale prezident Francúz-

skej republiky, predseda francúzskej vlády a minister zahraničných vecí 

Francúzska teraz už menom celej francúzskej vlády dali príslušnú inštrukciu 

pražskému francúzskemu vyslancovi, aby spolu s anglickým vyslancom zde-

lili československej vláde a prezidentovi Benešovi, že Francúzsko odopiera 
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každú pomoc Československu, ak ono neprijme anglo-francúzske propozí-

cie. Francúzska ministerská rada to dodatočne schválila. 

 

III. 

Je tiež naprosto nesprávne, keď sa tvrdí, že by francúzska a anglická vláda 

potrebovala nejaký impulz z Prahy, nejaké priame alebo nepriame požiada-

nie československých štátnikov, aby mohli previesť ultimatívny zákrok 

u československej vlády. Francúzski a anglickí štátnici boli totiž už pri zošty-

lizovaní svojich propozícií zajedno v tom, že vyvinú na Prahu čo najsilnejší 

nátlak, aby tieto propozície prijala. Vysvitá to jasne z úradného záznamu 

o jednaní anglických a francúzskych ministrov 18. a 19. septembra 1938 

v Londýne. Keď pred skončením ich zasadnutia vyslovili zástupcovia oboch 

vlád, že súhlasia s textom nóty, ktorá má byť československej vláde odoslaná 

(a tu citujem doslovne zo zmieneného záznamu, tak ako je uverejnený 

v zbierke Mnichov v dokumentech I., s. 142): 

 

Chamberlain položil poslední otázku. Jaká by byla situace, kdyby 

dr. Beneš řekl na naše návrhy „ne“? 

Daladier si myslí, že taková odpověď není možná… 

Chamberlain se otázal, zda Daladier připouští, že by mohlo být 

ponecháno na Benešovi, aby učinil rozhodnutí, které by jistě strhlo 

Francii a snad i tuto zemi (totiž Anglicko, pozn. I. D.) do války, když by 

odmítl radu, která mu byla dána. 

Daladier odpověděl, že bude nutno vyvinout na dr. Beneše nej-

silnější nátlak, aby se postaral o to, aby řešení navržené vládami fran-

couzskou a britskou československá vláda přijala. 

Chamberlain dal tuto otázku proto, že to pokládal za nutné, ale 

doufá, že ve skutečnosti k tomu nedojde. 

Daladier souhlasil, že je těžko ponechat na dr. Benešovi, aby 

rozhodl o této otázce války a míru. 

Chamberlain poznamenal, že je krajně důležité, aby byly tyto 

rozhovory uchovány v naprosté tajnosti… 

Daladier plně souhlasí. 

 

Zo znenia tohto tajného protokolu, ktorého obsah nebol vtedy českosloven-

skej vláde prirodzene známy, vysvitajú tieto dôležité skutočnosti: 

1. Ešte 19. septembra, keď sa schôdza západných štátnikov chýlila ku 

koncu, tak Chamberlain, tak aj Daladier uvažovali o možnosti, že v prípade 

zamietnutia ich návrhov pražskou vládou budú snáď musieť ísť do vojny 

proti Nemecku. Nemožno preto vytýkať Hodžovi, že ešte o deň neskôr si ne-

bol celkom istý v tom, či sa Francúzsko už definitívne rozhodlo nezúčastniť 
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sa prípadnej vojny, a že si to nechával zistiť pražským francúzskym vyslan-

com. 

2. Hneď po týchto úvahách sa Chamberlain a Daladier dohodli na 

tom, že nemožno pripustiť, aby československá vláda, resp. prezident Beneš 

zamietnutím anglo-francúzskych propozícií rozhodli, že Francúzsko, a prí-

padne i Británia sa dostanú do vojny s Nemeckom. A pretože ani Francúz-

sko ani Británia žiadnu vojnu nechcú, tak aby tento stav nenastal, dohodli 

sa, že treba 

a) vyvinúť na dr. Beneša najsilnejší nátlak, aby československá vláda 

prijala západné propozície o odstúpení sudetského územia Nemecku, 

b) v prípade, že by tento nátlak nemal účinok a československá vláda 

by západné návrhy zamietla, neslobodno pripustiť, aby boli týmto činom 

Francúzsko a Británia vtiahnutí do vojny; inými slovami, ak by pre zamieta-

vé stanovisko československej vlády vypukla vojna Nemecka proti Českoslo-

vensku, potom nech si dr. Beneš povedie túto vojnu so svojím národom 

sám. Behom debaty síce Daladier povedal, že „kdyby vznikla taková situace, 

otázka by musela být projednána v řadě ministrů“, ale na naliehavé Cham-

berlainove otázky potom vyhlásil, že je „těžko ponechat na dr. Benešovi, aby 

rozhodl o této otázce války a míru“. 

Ako vidieť, rozhodujúci činitelia anglickej a francúzskej vlády boli už 

19. septembra rozhodnutí neposkytnúť Československu v prípadnom vojno-

vom konflikte pomoc, a nebolo im k tomu treba nejakej ponuky zo strany 

československej vlády. 

 

IV. 

Fierlinger sa odvoláva ešte i na ďalší Newtonov telegram, odoslaný 21. sep-

tembra ráno o pol ôsmej z Prahy do Londýna so zdelením, že mu o pol 

siedmej ráno osobný tajomník dr. Hodžu telefonoval ako predbežnú správu, 

že odpoveď československej vlády na nočné ultimátum je kladná. K tomu 

Fierlinger pripojuje tieto vety (s. 94 pamfletu): „Je tedy Hodža plný opti-

mismu a ochoty panu Chamberlainovi a Halifaxovi posloužit. Zřejmě též 

velmi spěchá, aby zrada nebyla odhalena dříve, než se stane nenapravitel-

nou.“ 

Zatiaľ ale, a to Fierlinger schválne zamlčuje, situácia bola taká, že Hit-

ler každým okamžikom mohol zahájiť vojnové operácie, a že nikto na svete 

si vtedy nebol istý, čo tento zloduch vo svojej nevypočítateľnej zúrivosti 

podnikne. Jeho armády stáli u hraníc, čakajúc len na povel, aby vtrhli do 

Československa. Keď politický komitét československých ministrov hneď po 

skončení nočnej audiencie vyslancov zasadol, a potom na včasnú rannú ho-
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dinu zvolaná ministerská rada schválila podrobenie sa ultimátu, mohol veru 

predseda vlády uvedomiť o tom hneď 

28 

anglického vyslanca, ktorý čakal na odpoveď, aby ju s najväčším urýchlením 

zdelil svojmu predsedovi vlády, pretože každé omeškanie alebo odklad moh-

li priviesť okamžité zahájenie vojnových operácií. Toto predbežné upove-

domenie anglického vyslanca malo iste jedine ten účel, aby zabránilo vojno-

vému konfliktu, hroziacemu vypuknúť každú chvíľu, konfliktu, v ktorom by 

sme vtedy už celkom iste boli bývali západnými mocnosťami opustení 

a odkázaní proti presile na vlastné sily. Myslím, že po uznesení vlády 

a prezidenta nemožno Hodžovi vytýkať, keď sa ponáhľal zdeliť anglickému 

vyslancovi uznesenie vlády, a takto chcel prispieť k zabráneniu situácie, kto-

rú i podľa uznesenia ministerskej rady mohol pokladať za katastrofálnu. 

 

 

8. O kvalite dokumentov, na ktoré sa Fierlinger odvoláva 
 

 

Pri spisovaní pamfletu Fierlinger sám cítil veľké slabiny Newtonovej depeše 

ako dokumentu. Vylíčil preto vtedajšiu európsku a svetovú situáciu celkom 

tendenčne, len aby mohol dokázať svoju tézu, že „lze pochybovat, že 

v parlamentě by byli Chamberlain a Daladier našli pro své zrádné plány vět-

šinu, nebýt ochoty samotného Československa obětovat se“ (s. 70 pamfletu). 

Svoje tendenčné vylíčenie odvodzuje z „usvědčujících dokumentů“, a pod 

týmto titulom venuje tejto otázke celú kapitolu (na s. 74 až 85). Sú to doku-

menty nacistické, francúzske, anglické a americké, väčšinou diplomatické 

nóty a záznamy. Akú cenu tieto dokumenty majú, to konštatoval sám Fier-

linger hneď v začiatočných odstavcoch tejto kapitoly. Napísal tam doslovne: 

 

Tyto dokumenty nesmějí nás klamat o skutečné úloze západních moc-

ností v mezinárodní krisi předcházející druhé světové válce. Jsou 

zřejmě tendenčně upraveny a je v nich vymíceno vše, co by mohlo zá-

padním mocnostem v jejich velké zodpovědnosti za rozpoutání války 

přitížit. Je tu zřejmá tendence svalit alespoň část odpovědnosti na čs. 

buržoasii… Jde tedy o pokus ospravedlnit, pokud to vůbec jde, brit-

skou a americkou politiku a svalit část viny na pražské politiky. 

 

(Namiesto francúzskej politiky tu Fierlinger obviňuje politiku americkú, ho-

ci je historickým faktom, že Amerika nemala s Mníchovom nič dočinenia! 

V dobe napísania pamfletu bolo v móde všemožne nadávať na Ameriku 
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a obviňovať ju zo všetkého zla. Z tohto dôvodu bola potom asi Fierlingerom 

zaradená do radov mníchovských škodcov). 

 Inými slovami, Fierlinger neverí týmto dokumentom pokiaľ obhajujú 

politiku západných mocností, ale verí im na slovo, pokiaľ obviňujú česko-

slovenských vládnych činiteľov! Z tejto poslednej stránky im verí na vlas, 

hoci sám uznáva, že je v nich zrejmá tendencia „svalit vinu na Prahu“! On 

im verí, hoci napr. o presvedčovacích metódach vtedajšieho zahraničného 

ministra Bonneta má veľmi kritické mienenie, nazýva ho „temnou postavou 

francouzské politiky“ a obviňuje ho, že „falšuje zprávy o stanovisku SSSR“! 

(Por. s. 79 pamfletu). 

 Zaujímavé je i to, že Fierlinger obviňuje „západné mocnosti“, teda 

Francúzsko, Veľkú Britániu a Ameriku (!) zo „zodpovědnosti za rozpoutání 

války“, hoci je známe, že Británia a Francúzsko svojim ultimátom v Prahe 

chceli hroziacej vojne práve zabrániť. Okrem nacistov a fašistov nikto na 

svete dosiaľ nemal pochybnosti o tom, že druhú svetovú vojnu vyvolal Hitler 

a jeho nacistický režim. 

 Zvlášť zaujímavé je, že voči nacistickým „dokumentom“ Fierlinger ne-

vyslovuje žiadne pochybnosti a pokladá vo svojom pamflete všetko, čo je 

v nich obsiahnuté, za číročistú zlatú pravdu, zvlášť keď ide o ohováranie Be-

neša a československých politikov. Ale súdni ľudia dobre vedia, že nacisti 

používali vražedné a zabijácke metódy nielen vo vnútropolitickej a vojenskej 

praxi, ale práve tak drzo a bezohľadne i v diplomacii. Už i preto treba každý 

nacistický prameň posudzovať veľmi kriticky. I takú knihu napr. Givesiusa. 

Po porážke Hitlera sa kde kto umýval a dokazoval, že s Hitlerom nikdy ne-

súhlasil, ba že sa usiloval o jeho odstránenie; ale dokiaľ trvala Hitlerova slá-

va, nijako sa v tomto smere neprejavoval. 

 

 

9. Otázka sovietskych divízií na západných 

hraniciach ZSSR 
 

 

Na podklade takýchto „dokumentov“ Fierlinger tvrdí, že Sovietsky zväz už 

na jar 1938 robil mohutné vojenské opatrenia vzhľadom na ohrozenie Čes-

koslovenska Hitlerom. Cituje napr. správu nacistického vyslanca v Paríži 

o tom, že sovietsky vyslanec v Paríži zdelil v marci 1938 francúzskej vláde, 

že ZSSR splní svoje spojenecké záväzky, a že už tri vojenské oblasti (Biela 

Rus, Kyjev a Odesa) sú pripravené poskytnúť pomoc Československu. 
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 Najzaujímavejšie na celej veci je, že v tej dobe bol Fierlinger vyslan-

com Československa v Moskve a o tejto kvázi mobilizácii troch veľkých ob-

lastí ZSSR nemal bezprostredného vedomia, aspoň o tom do Prahy nehlásil 

ani slova. Ak je pravda, že Sovietsky zväz vtedy previedol opatrenia, ktoré sa 

rovnali mobilizácii v značnej časti sovietskeho územia, a ak to sovietska vlá-

da skrze svojho vyslanca v Paríži odkázala tamojšej vláde, prečo to nezdelila 

i československej vláde, resp. jej vyslancovi v Moskve Fierlingerovi, keď sa 

predsa tieto opatrenia stali kvôli najživotnejším záujmom Československa? 

Je vôbec mysliteľné, že by sovietska vláda nebola o tom upovedomila pre-

dovšetkým československú vládu a jej moskovského vyslanca, ktorých sa to 

najviac týkalo? A nebol by o tom Fierlinger ihneď telegrafoval do Prahy, ak 

by to bola pravda, a ak by mu to buď sovietska vláda alebo jej príslušný or-

gán zdelili? Nemožno predsa predpokladať o československom vyslancovi 

v Moskve, že tam nečinne sedel a nedozvedel sa ničoho o tak závažnej sku-

točnosti, ak by sa ona skutočne udiala. Bolo predsa jeho povinnosťou, ak sa 

o takom niečom šuškalo v diplomatických kruhoch, aby sa ako českosloven-

ský vyslanec ihneď oficiálne opýtal na zahraničnom ministerstve v Moskve, 

čo je na tom pravdivého! Ale o žiadnom takom dotaze Fierlinger do Prahy 

nič nehlásil a vôbec v jeho správach do Prahy o nejakom takom sovietskom 

vojenskom opatrení nebolo v tej dobe zmienky. Asi z toho dôvodu, že sa tie 

vojenské opatrenia v skutočnosti nestali. Preto ich sovietska vláda nemohla 

ani našej vláde ani Fierlingerovi zdeliť. Ak je pravda, že ich zdelila Francúz-

sku, potom sa to stalo asi preto, aby posilnila kolísajúcu francúzsku vládu 

v odpore proti Hitlerovej politike a primäla ju k dodržiavaniu aliančných 

záväzkov voči Československu. 

 

 

10. Správa nacistického vyslanca v Spojených štátoch 
 

 

Ešte zábavnejšie je odvolávanie sa Fierlingera na správu nacistického vy-

slanca vo Washingtone. Tento pán vraj hlásil do Berlína, že by v prípade 

konfliktu kvôli Československu ani Spojené štáty neostali stranou, ale že 

pôjdu do vojny. (Por. pamflet, s. 76). Toto nacistické hlásenie je pre Fierlin-

gera dokladom toho, že bolo chybou, keď sme v roku 1938 nešli do vojny, 

pretože by sme ako vojnového partnera mali na našej strane aj Ameriku. 

I nálada v obyvateľstve Spojených štátov vraj bola taká. 

 Nuž, je pravda, že nálada v Amerike bola Hitlerovi nanajvýš neprajná. 

Lenže od nálady až k vojne, to je všade veľmi ďaleká cesta. Ako to neskoršie 
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udalosti ukázali, aj v Amerike bola táto cesta ďaleká. A to stál na čele Spoje-

ných štátov tak význačný a silný štátnik, aký bol prezident Roosevelt, ktorý 

sám od úplného začiatku dal verejne najavo, že sympatizuje s Českoslo-

venskom a vôbec s Hitlerovými odporcami, a podľa toho riadil i americkú 

politiku. A predsa, čo sme videli? Keď v roku 1940 hitlerovské vojská kata-

strofálne porazili Francúzsko a ono stálo pred otázkou, či má vojnu viesť ďa-

lej alebo kapitulovať, vtedy francúzsky predseda vlády Paul Reynaud úpenli-

vo volal Roosevelta a Spojené štáty o pomoc a žiadal ich, aby okamžite vy-

hlásili vojnu hitlerovskému Nemecku. Ako odpoveď obdržal Reynaud iba 

prejav sympatií a sústrasti, ale inak zdvorilé odmietnutie žiadosti. Americká 

verejná mienka bola vtedy tiež na strane Francúzska, aj sám Roosevelt bol 

jeho úprimným priateľom, no a na mocnosti, akou bolo Francúzsko, záleža-

lo Spojených štátom iste oveľa viacej, než na oveľa menej dôležitom Česko-

slovensku. A predsa nemohlo byť vtedy ani reči o tom, že by Spojené štáty 

kvôli Francúzsku vstúpili do vojny. Aká to hlúpa predstava, že by Spojené 

štáty v roku 1938 šli do vojny kvôli Československu! Pri tom treba vziať do 

úvahy ešte aj to, že Spojené štáty neboli členom Spoločnosti národov, 

a preto ani z tejto stránky nemali voči nám žiadnych záväzkov. Aj keď prezi-

dent Roosevelt viedol politiku, ktorá od začiatku druhej svetovej vojny stra-

nila štátom napadnutým hitlerovským Nemeckom, a i keď sa Amerika stala 

v tomto období arzenálom slobodného sveta a dodávala spojencom 

v ohromnom množstve zbrane a vojnový materiál, predsa sa Rooseveltovi 

nepodarilo presvedčiť americké zákonodarné zbory, aby vyhlásili Nemecku 

vojnu. Až v treťom roku druhej svetovej vojny, v decembri 1941 vstúpili Spo-

jené štáty do vojny, a to i len vtedy, keď boli bez akéhokoľvek vyhlásenia 

vojny napadnutí útokom japonskej leteckej flotily na americký tichomorský 

prístav Pearl Harbor a potopili im tam skoro celú tamojšiu námornú flotilu. 

Ale ani vtedy nevyhlásila Amerika vojnu Hitlerovi. Až keď po vstupe Japon-

ska do vojny vyhlásil Hitler vojnu Spojeným štátom, ocitli sa vo vojne 

s Nemeckom. Bola to teda skoro tri a pol ročná procedúra, než sa Amerika 

dostala do vojny s Nemeckom. 

 Americká nenávisť proti Hitlerovi bola od samého začiatku vojny 

ohromná, sympatie s postihnutými národmi veľké, no a záujmy Spojených 

štátov boli skoro bezprostredne ohrozené, a predsa to trvalo tri a pol roka, 

než sa Amerika ocitla vo vojne a mohla ísť na pomoc vtedy už dávno Hitle-

rom obsadeným a porobeným národom, a aj tento krok musel byť Amerike 

nanútený bezprostredným drzým útokom Japoncov na americkú flotilu 

a Hitlerovým vypovedaním vojny! A za takýchto okolností sa na základe na-

cistického dokumentu veľký diplomat Fierlinger domnieva, že by nám bola 
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Amerika v roku 1938 pomohla, a že sme sa dopustili chyby, keď sme vtedy 

s americkou pomocou nepočítali! 

 

 

11. Weizsäcker, Welczek a Kleist 
 

 

Fierlinger tvrdí (s. 76 pamfletu), že aj v samom Nemecku málokto veril, že 

by Hitlerovo vojnové dobrodružstvo proti Československu mohlo mať ús-

pech. Málokto? Je predsa známe, že prevažná väčšina Nemcov stála vtedy až 

nepríčetne za Hitlerom. Ale Fierlinger sa odvoláva na nacistického štátneho 

sekretára Weizsäckera, ktorý varoval nemeckého ministra zahraničia pred 

vojnovým dobrodružstvom s ČSR a vyjadroval pochybnosti, či je Nemecko 

schopné vyhrať vojnu. (Por. dokument č. 304 americkej zbierky). 

V podobnom zmysle sa Fierlinger odvoláva na nacistického vyslanca 

v Moskve grófa von der Schulenburga a na nacistického chargé d’affaires 

v Moskve von Tippelkircha. (Por. pamflet, s. 76 a zbierku amerických do-

kumentov č. 396 a 403). Títo mužovia, pravda, pochybovali o možnosti ne-

meckého víťazstva, ale – a to je to, čo Fierlinger zamlčuje – len v tom prípa-

de, ak by sa vo vojne boli po boku Československa postavili všetci jeho spo-

jenci, teda predovšetkým Francúzsko, potom Sovietsky zväz, no a i Veľká 

Británia a prípadne ďalšie štáty. Aby sa Fierlinger dozvedel túto múdrosť, 

k tomu nemusel vyhrabať nacistické dokumenty. Tak múdri sme boli aj my 

v Prahe. Ak by sme mali ani nie istotu, ale hoci len pravdepodobnosť, že 

Francúzsko pôjde s nami, iste by sme sa boli odvážili viesť vojnu proti Hitle-

rovi a čeliť jeho ohromnému útoku. Dokiaľ sme ešte dúfali vo francúzsku 

pomoc, boli sme odhodlaní prijať riziko vojny, a písomnou nótou sme od-

mietli francúzsko-anglické návrhy na odstúpenie pohraničného územia. Ale 

po nočnej audiencii vyslancov na Pražskom hrade bola situácia taká, že nám 

Francúzsko kategoricky odmietlo akúkoľvek pomoc, a naopak vyhlásilo, že 

budeme zodpovední za vojnu, ktorú sme vraj odmietnutím spojeneckých 

návrhov vyvolali! A Veľká Británia urobila rovnaké vyhlásenie. Pre tento 

prípad úplnej izolovanosti Československa ani pán Weizsäcker, ani pán gróf 

Schulenburg, ani iný pán nacistický X.Y. nehlásili, že by Nemecko mohlo 

vojnu prehrať! Ale Fierlinger operuje s týmito nacistickými „dokumentami“ 

ako keby malý československý Dávid by mohol za každých okolností poraziť 

ohromného nemeckého Goliáša! 

 Treba si ešte povšimnúť Fierlingerove odvolávania sa na správu nacis-

tického vyslanca Welczeka (s. 76 pamfletu), podľa ktorej francúzsky generál 



52 
 

letectva Vuillemin, pri príležitosti svojej návštevy v Berlíne, zdeloval Görin-

govi odkaz francúzskych oficiálnych kruhov, že Francúzsko sa cíti voči Čes-

koslovensku jednoznačne viazané svojou spojeneckou zmluvou. Ale takých-

to ubezpečení mala československá vláda niekoľko, až sa ukázali byť najprv 

kolísaním zodpovedných francúzskych miest a aj francúzskej verejnej mien-

ky pochybnými, a nakoniec kategorickým odmietnutím pomoci celkom bez-

cennými. Ale Fierlinger pri odvolávaní sa na správu nacistického diplomata 

a na návštevu generála Vuillemina zamlčuje to, čo sa vtedy všeobecne vede-

lo, že vyhlásenie tohto generála neurobilo na Nemcov žiadny dojem, pretože 

mali úplne bezpečné správy o tom, že Francúzi sú v tej zbrani, ktorú Vuille-

min reprezentoval, totiž v letectve, v katastrofálnej inferiorite voči Nemec-

ku. Nemci dali svoju superioritu Vuilleminovi náležite pocítiť, a on sa vrátil 

do Paríža s tým, že Francúzsko sa vzhľadom na ohromnú prevahu Nemcov 

v letectve musí v tejto chvíli vyhýbať akémukoľvek vojnového konfliktu 

s Nemeckom. 

 Fierlinger verí aj správe nemeckého reakcionára von Kleista (viď s. 78 

pamfletu), ktorý chcel v dobe československej krízy presvedčiť britskú vlá-

du, že v Nemecku sú všetci rozumní ľudia proti Hitlerovi, dokonca aj všetci 

generáli (!), a je potrebná len rozhodná anglická politika voči Hitlerovi, aby 

sa zabránilo vojne, proti ktorej sú vraj ešte aj generáli a dokonca i sám Gö-

ring! – Nuž, iste, boli v Nemecku v nemalom počte i rozumní ľudia, ktorí 

odsudzovali nerozumnú politiku nacistov a Hitlera. Ale veľká väčšina náro-

da a masy šli slepo za Hitlerom. To sa ukázalo potom aj vo vojne. Masy ne-

meckých vojakov sa v tejto vojne bili, ako keby šlo skutočne o existenciu 

nemeckého národa. Slepo poslúchali Hitlera a jeho generálov, teda tých, 

ktorí boli vraj proti nemu, ale za to mu predsa pomáhali zo všetkých svojich 

síl, aby mal úspechy! Nemeckých prebehlíkov na druhú stranu vojnovej 

fronty nebolo. Nemci šli za Hitlerom s najväčším oduševnením aj vtedy, keď 

vierolomne prepadol Sovietsky zväz. Dobrá polovica nemeckých vojakov 

hlasovala pred nástupom Hitlera za marxistické strany, ale vo vojne proti 

Sovietskemu zväzu sa to nijako neprejavovalo. Len keď Hitlera opúšťalo 

vojnové šťastie, a keď ľudia videli, že víťazstvo je neisté alebo dokonca ne-

možné, len vtedy začali pochybovať o Hitlerovej misii spasiť nemecký národ. 

Ale i vtedy sa bili na bojiskách ako levy! Aj generáli sa ozvali 

s nespokojnosťou až potom, keď už bolo jasné, že sa Hitlerove dobrodruž-

stvá skončia pre nemecký národ neslýchanou katastrofou. 

 Takáto bola situácia nemeckého národa a jeho príslušníkov za druhej 

svetovej vojny. Britskí štátnici to vedeli, a preto sa nespoliehali na ubezpe-

čenia pána von Kleista, ktorého dnes Fierlinger vyťahuje ako svojho korun-
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ného svedka. Ním chce dokázať pravdivosť bájky, že ak by nebolo „ochoty 

samotného Československa obětovat se“ (por. s. 79 pamfletu), tak potom by 

sa Veľká Británia iste nepoddala Hitlerovým prianiam a vyhrážkam, a ani 

Francúzsko nie. Skutočnosť, že pán reakcionár von Kleist nemal u druhého 

pána reakcionára Chamberlaina úspech, tak to vraj zavinila zradná politika 

Beneša a jeho vlády! 

 

 

12. Naivné správy nemeckého vyslanca 
 

 

V tejto súvislosti sa treba zmieniť o „dokumentoch“, ktoré Fierlinger uvádza, 

aby dokazoval, že “pražští vládní činitelé sami pomáhali uvádět do pohybu 

lavinu“, ktorá potom nevyhnutne viedla k mníchovskej katastrofe (viď. s. 90 

pamfletu). Ide o správy pražského nacistického vyslanca Eisenlohra o jeho 

rozhovoroch s Benešom a Hodžom, a o správu anglického vyslanca Newto-

na. 

 Pozrime sa najprv na Eisenlohrovu správu z 27. februára 1938, 

v ktorej referuje do Berlína o rozhovoroch s predsedom agrárnej strany Be-

ranom a s Hodžom. Poznamenávam, že o Eisenlohrovi bolo vtedy v Prahe 

známe, že nepatrí práve k najvynikajúcejším členom diplomatického zboru. 

České pomery, české dejiny, český politický vývin poznal veľmi nedostatoč-

ne, po česky nehovoril a českej reči nerozumel. Už z tohto dôvodu je veľmi 

otázne, či správne rozumel tomu, čo mu bolo česky alebo nesprávnou ne-

mčinou povedané. Okrem toho si treba uvedomiť, že Eisenlohr nebol prí-

slušníkom nacistickej strany a ani si ho nacisti ako diplomata veľmi neceni-

li. Z dokladov uverejnených po vojne je známe, že Hitler sa v netrpezlivosti 

dostať sa s Československom čím skôr do vojny zaoberal plánom, v ktorom 

by dal svojimi agentmi Eisenlohra v Prahe zavraždiť, vinu za vraždu by po-

tom zvalil na Čechov a takto by mal dôvod k okamžitému vyhláseniu vojny. 

Takémuto režimu musel tento nepartajník-úradník slúžiť. Je ľudsky 

pochopiteľné, že sa snažil podávať do Berlína správy, o ktorých si myslel, že 

sa nimi zavďačí režimu, obávajúc sa, že inak by upadol do nemilosti 

a nastali by pre neho následky, ktoré by mu znemožnili existenciu a stáli by 

ho snáď i život. Niet divu, že diplomat sa pod takýmto mravným a fyzickým 

nátlakom snažil svoje správy patrične prifarbiť. Fierlinger dobre poznal túto 

chúlostivú situáciu pražského nemeckého vyslanca, a predsa berie všetko čo 

tento pán do Berlína hlásil, za číročistú pravdu. 
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 Do Eisenlohrovej správy sa dostali veci, ktoré každému, hoci len 

priemernému znalcovi našich vtedajších pomerov, hneď na prvý pohľad 

ukazujú, že Eisenlohr buď vôbec nerozumel tomu, čo mu Beran, resp. Ho-

dža povedali, alebo rozumel tomu nesprávne – snáď i pod vplyvom pochopi-

teľnej snahy hlásiť svojmu všemocnému berlínskemu pánovi to, čo je jemu 

príjemné. V prípade rozhovoru s Beranom bolo takéto nedorozumenie ľah-

ko možné, pretože, ako som uviedol, Eisenlohr nevedel česky a Beran zas 

hovoril hanebne zlou nemčinou. 

 

 

13. Eisenlohr o Beranovi 
 

 

Eisenlohr vo svojej správe napr. píše (viď s. 185 pamfletu): 

 

Beran mne požádal, abych zapůsobil na Hodžu, aby místo ministra ná-

rodní obrany, které je nyní obsazeno agrárníkem Machníkem, bylo ob-

sazeno mužem, kterému by (totiž Beran, pozn. I. D.) mohl věřit, který 

je členem slovenské ludové strany Hlinkovy. 

 

V tej istej správe Eisenlohr uviedol, že Beran je vodcom agrárnej strany 

a jedným z najvplyvnejších mužov v štáte. A reprodukujúc rozhovor 

s Hodžom, Eisenlohr v tej istej správe uviedol, že Hodža mu označil Berana 

ako svojho politického dôverníka (por. pamflet, s. 186). Je potrebné tiež ve-

dieť, že Machník bol dôverníkom agrárnej strany vo vláde, teda tej strany, 

ktorej bol Beran predsedom a vodcom. Agrárnici kládli svojho času veľký 

dôraz na tento rezort hlavne preto, že im a poľnohospodárskym 

a priemyselným podnikom, stojacim pod ich kontrolou, zabezpečoval vý-

nosné dodávky pre vojsko. To bol hlavný dôvod, pre ktorý sa od roku 1921 

ministri národnej obrany nepretržite regrutovali z príslušníkov agrárnej 

strany (Udržal, Viškovský, Bradáč, Machník). Je málo pravdepodobné, že by 

sa bol predseda agrárnej strany a jej vodca vôbec usiloval o to, aby tento pre 

ňu veľadôležitý rezort jeho strana opustila a prepustila ho ľudákom, ktorí 

vtedy ani vôbec neboli vo vláde a prevádzali voči nej najzúrivejšiu opozičnú 

politiku. Ešte menej pravdepodobné je, že by si Beran just vyvolil Eisenloh-

ra, teda cudzieho diplomata, aby tlmočil Hodžovi takúto žiadosť. Ak by mal 

Beran z akéhokoľvek dôvodu plán odstrániť Machníka z vlády, potom by 

predsa mohol o to priamo požiadať Hodžu. Medzi Beranom a Hodžom ne-

bol predsa nikdy taký vzťah, že by si nemohli priamo zdelovať svoje politické 

úmysly a plány, i keď neboli vždy vo všetkom jedného názoru. Okrem toho, 
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Beran bol nielen podľa Eisenlohra, ale aj skutočne, aspoň v agrárnej strane, 

jedným z najvplyvnejších mužov, možno povedať najvplyvnejším. Aspoň čo 

sa týkalo českej časti, teda rozhodujúcej časti agrárnej strany – tam mal Be-

ran nepomerne väčší vplyv než Hodža. Bez Berana a jeho súhlasu nemohol 

Hodža vo svojom kabinete urobiť žiadne zmeny, aspoň nie také, ktoré sa tý-

kali agrárnych členov vlády. Kto sa mal stať za agrárnu stranu ministrom 

a aký rezort mal dostať, o tom rozhodoval Beran, pravda, spolu 

s predsedníctvom strany, ale Beran bol v tom rozhodujúcim činiteľom. Je 

priam smiešne predpokladať, že by bol Beran potreboval nejakej zákulisnej 

cesty, aby v takejto veci vplýval na Hodžu. Nota bene keď išlo o Machníka, 

na ktorom nemal Hodža osobne ani politicky žiadneho zvláštneho záujmu, 

a keď Hodža sám – podľa toho, čo Eisenlohr v tej samej správe uvádza – 

zdeloval Eisenlohrovi už dva dni pred týmto rozhovorom s Beranom, že 

hodlá Machníka z kabinetu odstrániť a nahradiť ho sociálnym demokratom. 

 Zo všetkých týchto okolností, a z toho, ako pán Eisenlohr štylizoval 

svoju správu, možno konkludovať, že vec sa odohrala asi takto: Eisenlohr, 

vzhľadom na svoje chúlostivé postavenie voči nacistickému ústrediu 

v Berlíne, sa chcel silou mocou vykázať nejakým úspechom. Odstránenie 

Machníka z ministerstva národnej obrany by rozhodne takýmto úspechom 

bolo. Machník totiž svojho času vydal ministerský výnos, ktorým malo byť 

znemožnené, aby nemecké, hlavne nacisticky a henleinovsky orientované 

firmy, mali účasť na dodávkach pre našu armádu. Henleinovci u nás 

a hitlerovci v ríši preto Machníka nenávideli. (Nenadarmo ho potom za 

okupácie odsúdili na smrť; ale omilostili ho na doživotný žalár). Keď sa Ei-

senlohr dopočul, že má byť rekonštrukcia československej vlády, zašiel si 

najprv k Hodžovi a potom k Beranovi, a na oboch spojím spôsobom nalie-

hal, aby previedli zmenu v osobe ministra národnej obrany. Beran, ktorý bol 

nepomerne chytrejší než tento nemecký diplomat, mu asi povedal: „pane, ja 

nie som predsedom vlády, s tým musíte ísť za predsedom vlády!“ To by bolo, 

pravda, niečo celkom iné, než ten nezmysel, ktorému Fierlinger na podklade 

správy nemeckého diplomata na vlas uveril. 

 Zábavná je v Eisenlohrovej správe pasáž, ktorou ho Beran údajne ba-

vil, líčiac mu plán rozsiahlych demonštrácií vidieckeho obyvateľstva za zblí-

ženie sa s nacistickým Nemeckom, demonštrácií, ktorých nikdy a nikde ne-

bolo. Kto len trochu poznal protinemeckú náladu českého vidieka, vie, že 

myšlienka získať toto obyvateľstvo pre demonštrácie za Hitlera, by bola 

priam groteskná. Podobne aj tvrdenie o tom, že ľavicové strany sú 

v úpadku! Predsa pri všetkých voľbách v tridsiatych rokoch československí 

sociálni demokrati získavali, čs. národní socialisti tiež, komunisti si uhájili 
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svoje pozície a iba nemeckí sociálni demokrati stratili hlasy, ale tieto straty 

boli viac než vyrovnané ziskami ostatných ľavicových strán. Len úplnému 

ignorantovi bolo možné zavesiť na nos také vylíčenie našich politických po-

merov na začiatku roka 1938, že agrárnici kládli pre zotrvanie socialistov vo 

vláde podmienku, že nesmú robiť agrárnikom prekážky v ich boji proti ko-

munistom. Keď človek číta v správe tohto nemeckého diplomata akými ab-

surdnosťami ho údajne pán Beran bavil, tak nevdojak vznikne dojem, že si 

predseda agrárnej strany robil z neuveriteľnej neinformovanosti nemeckého 

vyslanca dobrý deň. Pretože však išlo o príliš vážne veci, nič takého nemož-

no predpokladať, už i preto nie, že z iných partií rozhovoru vysvitá, že sa ho-

vorilo vážne. Absurdná reprodukcia uvedených miest rozhovoru s Beranom 

vznikla teda až z priam trestuhodnej neznalosti našich pomerov zo strany 

pána vyslanca, nehovoriac ani o rečovej prekážke vyplývajúcej zo zlej a zle 

zrozumiteľnej nemčiny pána Berana. 

 

 

14. Eisenlohr o mne 
 

 

Absurdná je i pasáž Eisenlohrovej správy, v ktorej reprodukuje Hodžove 

slová o mne. Hodža mu vraj povedal, že ministrom národnej obrany sa mám 

stať ja, pretože som vraj všetko iné len nie marxista, a potom, že mám 

v žilách značnú časť nemeckej krvi, no a že som nedávno ukázal na verejnej 

schôdzi Sudetonemeckej strany, že v nej nie sú len nepriatelia štátu! (Por. 

pamflet, s. 187). 

 Takto to je doslova v Eisenlohrovej správe, podľa toho, ako ju Fierlin-

ger cituje v českom preklade a vo faksimile anglického prekladu. Je pravda, 

že Hodža vedel byť cynický, zvlášť voči ľuďom od neho duševne značne infe-

riórnym. Nemôžem však uveriť, že by sa bol vo vážnych veciach 

a v kritických chvíľach zachoval tak cynickým spôsobom. Verím na slovo 

Eisenlohrovi, keď opisuje, ako mu Hodža charakterizoval môj marxizmus, 

a ako mu zdôrazňoval to určité množstvo nemeckej krvi vo mne. (Mám asi 

toľko nemeckej krvi v žilách, koľko jej má Fierlinger). Nemôžem však uveriť, 

že by mu chcel Hodža zavesiť na nos takú nehoráznu nepravdu a hlúposť, že 

som hovoril a dokazoval niečo na verejnej schôdzi henleinovcov! Každý, i 

len trochu oboznámený človek s vtedajšími politickými pomermi musel totiž 

vedieť, že žiadny sociálny demokrat, a tým menej sociálnodemokratický člen 

vlády, na žiadnu henleinovskú schôdzu, ani na verejnú, ani na dôvernú ne-

chodil a nemohol ísť, a ani tam neprehovoril a prehovoriť nemohol. Toto si 
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za vtedajších pomerov nemohol dovoliť ani žiadny agrárny politik, ani taký 

z nich, ktorý si myslel, že by bolo treba henleinovcov získať pre vládnu spo-

luprácu. Vtedajšia verejná mienka českého národa, zahrňujúca ohromnú 

väčšinu agrárneho voličstva, by takúto účasť nejakého českého politika pros-

te nezniesla. Tukovskí ľudáci už vtedy konšpirovali s hitlerovskými agentmi 

a s henleinovskými politikmi, aj verejne hlásali potrebu spoločného postupu 

s nimi, ale predsa si ani jeden z nich netrúfol, aby sa objavil na nejakej ve-

rejnej schôdzi Sudetonemeckej strany a prehovoril tam. 

 Je za takéhoto stavu vecí možné, aby predseda vlády predložil 

k uvereniu príslušnému pražskému zástupcovi hitlerovskej vlády tvrdenie, 

že člen československej vlády sa zúčastnil verejnej schôdze henleinovcov, 

a tam prehovoril a niečo dokazoval?! Pokladám za celkom vylúčené, že by to 

Hodža takto povedal. Je isté, že tomu Eisenlohr takto rozumel, a čo je viac, 

že tomu aj uveril, pretože to predložil vo svojej správe aj svojej berlínskej 

vláde. Predložil to v správe z 27. februára, hoci musel vedieť, ak sledoval po-

litické udalosti v Československu – čo bolo inak jeho povinnosťou – že som 

22. januára, teda ani nie päť týždňov pred rozhovorom s Hodžom, prednie-

sol v Prahe veľkú politickú reč, ktorá bola v dennej tlači veľmi komentova-

ná. V tejto reči som zdôrazňoval odmietavé sociálnodemokratické stanovi-

sko k politike, ktorú vtedy Rudolf Beran vo svojom novoročnom prejave 

označil za potrebnú v záujme štátu. Ako bolo známe, Beran propagoval vte-

dy politiku dorozumenia a zmierovania s henleinovskou stranou, ako najsil-

nejším politickým smerom našej nemeckej menšiny. Moja reč bola veľmi 

rozhodnou polemikou s touto Beranovou politikou. Poznamenávam, že som 

ju predniesol po dohode s predsedom Československej sociálnodemokratic-

kej strany Antonínom Hamplom a so zástupcom tejto strany v politickom 

komitéte vlády Rudolfom Bechyňom. Moja polemika s Beranovou politikou 

konkludovala v týchto vetách: 

 

Otázka je tá, či máme zachovať dosavadný úspešný systém dohody 

stredostavovsko-roľníckych, katolíckych a socialistických vrstiev, ale-

bo či ho máme nahradiť systémom novej ideológie a údajného nového 

rozvrstvenia? Či máme opustiť systém Švehlov a prijať systém Henlei-

nov? 

Máme odhodiť to, na čom sa zakladá skoro dvadsaťročný kľudný 

vývin nášho štátu a všetka jeho prestíž? Systém dorozumenia agrárni-

kov, stredostavákov, katolíkov a socialistov dal tomuto štátu všetko, čo 

uznávané je buď so sympatiami alebo so závisťou za kladné aj 

v cudzine. Veľká väčšina obyvateľstva je za tento systém. Iné značné 

čiastky obyvateľstva, keď i oponujú, uznávajú ho za nutnosť. A teraz 
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kvôli pánu Henleinovi máme opustiť tento systém? Ak tí, ktorí sú 

i dnes v koalícii tohto systému, vytrvajú pri tom, čo zasväcuje takmer 

nepretržitá tradícia nášho samostatného štátneho života skoro dvadsať 

rokov, sankcionovaná vôľou ľudu, potom sa tento systém rozbiť nedá... 

Len keby niektorá skupina tradičného československého súručenstva 

vyskočila alebo odvrátila sa od neho, len vtedy by mohlo stroskotať to, 

na čom dvadsať rokov bazírujeme svoj kľudný a bezpečný vývin. Mo-

hol by niekto z dnešných účastníkov agrárno-katolícko-socialistického 

súručenstva vziať na seba zodpovednosť za tak osudný krok? Je vôbec 

rozumného dôvodu pre to, aby ktorýkoľvek z partnerov nášho politic-

kého systému odhodlať sa mohol k tomuto skoku do tmy? 

 Nie. Tradičná štátotvorná politika československá vyžaduje nie-

čo iné. Nie na tých má budovať, ktorí sa pripojili k hlásateľovi „novej 

ideológie“. Jej mravná, národná a štátna povinnosť je podoprieť tých, 

ktorí veci československého štátu ostali verní tým, že sa nedali zlákať 

pre ideológiu dvojmyseľnosti. V čom je celý problém? V tom, aby sme 

ustúpili teroru? Nie; v tom, aby sme vytrvali na dosavadnej politike; 

ale nie strnulo, ale aktívne. Problém je v tom, aby sme umožnili našim 

aktivistom Nemcom, aby ku svojej tretine voličov získali polovicu dru-

hej tretiny. Aby k dosavadným 33% získali ešte 17%, teda aspoň ešte 

300.000 hlasov! Nie získali, ale naspäť vydobyli to, čo už mali... To je, 

podľa môjho názoru, úkol dosažiteľný, reálny, možný... Medzi na na-

šimi Nemcami sú teraz dva politické smery... Máme voľbu medzi tými-

to dvoma smermi. Môže byť pochyby o tom, ktorý smer máme prijať 

a podporovať? Môžeme vôbec jednať s niekým, kto chodí za hranice... 

kto vo svojej politike kalkuluje ním objednaným alebo vyvolaným 

vplyvom ktoréhokoľvek cudzieho štátu na náš vnútorný vývin? ... Kam 

by nás takáto nešťastná politika mohla zaviesť? 

 Vládnu koalíciu, ktorú máme, a ktorá je výrazom nášho dvad-

saťročného politického systému, ochotní sme i doplniť. Ale ten, kto by 

takto prišiel v úvahu, splniť by musel dve podmienky. Musí byť bez-

podmienečne lojálny voči štátu. Kto sleduje politiku pomocou cudzie-

ho tlaku, toho neuznávam za lojálneho. Ale musí byť i úprimne oddaný 

demokratickej myšlienke. Kto obdivuje „novú ideológiu“, tomu neve-

rím, že by bol úprimným demokratom... Masarykova a Švehlova ideo-

lógia bola, že agrárizmus musí spolupracovať so socializmom a obaja 

musia vyjsť i s katolicizmom. Henleinova nová ideológia sa zakladá 

podľa cudzieho vzoru na bezohľadnom potrení socializmu (oni ho vo-

lajú marxizmom) a na odstavení katolicizmu. 

 

Táto moja reč bola obšírne publikovaná v dennej tlači a bola vydaná aj kniž-

ne v zbierke Volám vás všechny od Aše až k Jasině (Knihovna Svazu národ-
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ního osvobození, Praha, 1938). Takto som prehovoril za sociálnu demokra-

ciu a ako člen vlády toho Hodžu, ktorý ma ani nie päť týždňov po tejto reči 

označil pred Eisenlohrom za rozumného a kľudného politika. A po tejto reči 

vraj Beran Eisenlohrovi povedal, že ľavicové strany sú ochotné s henleinov-

cami vyjednávať! Lepšie povedané, Eisenlohr tomu uveril, keď takto rozu-

mel Beranovým slovám! (Por. pamflet, s. 185).  

 Poznamenávam, že tieto rozhovory Hodžu a Berana s Eisenlohrom sa 

odohrali ešte pred okupáciou Rakúska Hitlerom, ale už po Hitlerovej reči 

z 20. februára na berlínskom ríšskom sneme, kde vyhlásil, že v dvoch štá-

toch, ktoré s Nemeckom susedia, žije desať miliónov Nemcov, ktorým bolo 

proti ich vôli mierovými zmluvami zabránené, aby žili zjednotení s ostatným 

nemeckým ľudom v nemeckej ríši. Hitler ďalej vyhlásil, že medzi záujmy 

nemeckej ríše patrí i právo poskytovať týmto zahraničným Nemcom ochra-

nu. To bola vtedy oficiálna politika nemeckej ríše. Tým sa dajú vysvetliť roz-

hovory pána Eisenlohra a jeho správy do Berlína. Berlín žiadal od neho ús-

pechy na poli tejto agresívnej nacistickej politiky a on, chudák, nenacista, 

musel takéto úspechy stoj čo stoj, keď už nie docieliť, tak aspoň hlásiť. 

Z tohto zorného uhla treba posudzovať všetky jeho správy. Boli to správy 

ustrašeného človeka, ktorý sa bál, že v prípade diplomatického nezdaru prí-

de nie len o svoju kariéru, ale i o život. 

 

 

15. O otázke oprávnenosti rozhovorov československých  

štátnikov s nemeckým vyslancom  

a so zástupcami západných mocností 
 

 

Fierlinger sa škandalizuje nad tým, že sa predseda československej vlády 

a vodca jednej vládnej politickej strany takto zabávali so zástupcom nemec-

kej ríše a že s ním vôbec hovorili o vnútorných otázkach ČSR. Nuž, nemožno 

popierať, že to nie je zdravý stav, keď sa nejaká veľmoc mieša do vnútorných 

vecí nejakého od nej slabšieho štátu. Robili to doposiaľ všetky veľmoci, ne-

vynímajúc ani Sovietsky zväz. Malé štáty sa proti takýmto zásahom vždy 

bránili. Ale nebolo vždy možné, aby zaujali také kategorické stanovisko, že 

s tou alebo onou veľmocou o tej alebo onej vnútornej otázke vôbec nepoho-

voria. Ťažko bolo zaujať malému štátu tak kategorické stanovisko, keď neja-

ká veľmoc určitú vnútornú otázku menšieho štátu urobila predmetom svojej 

zahraničnej politiky. V takomto prípade môže na vyriešení vnútornej otázky 

tým alebo oným smerom závisieť i otázka vojny alebo mieru. Keď teda men-
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ší štát, aby zabránil vojne a súčasne riešil svoj pálčivý vnútorný problém, 

naznačuje tej veľmoci, ako si to riešenie predstavuje, takýto postup jeho 

štátnikov nemusí byť za každých okolností odsudzovaný, ba za určitých 

predpokladov môže viesť ku zmenšeniu, resp. odstráneniu vojnového napä-

tia a byť takto i veľmi užitočným. Zo správ cudzích diplomatov, ktoré Fier-

linger uvádza, nijako nevysvitá, že by rozhovory našich štátnikov s nimi boli 

prekročili tento rámec. 

 Musíme si len predstaviť, aká bola vtedy situácia. Prevažná väčšina 

našich Nemcov nepokladala nemecký problém v ČSR našou ústavou 

a jazykovým zákonom z roku 1920 za vyriešený. S týmto zákonným stavom 

vecí neboli spokojní ani aktivistickí Nemci (nemeckí sociálni demokrati, 

nemeckí agrárnici a nemeckí kresťanskí sociáli). I keď sa zúčastňovali vlád-

nych a parlamentných koalícií, i keď mali ministrov vo vláde, neprestali hlá-

sať potrebu rozšírenia práv nemeckej menšiny a zlepšenia jej postavenie 

v štáte. Nacionalistickí Nemci, ktorí pri voľbách v roku 1935 získali dve tre-

tiny všetkých nemeckých hlasov a uznávali za svojho vodcu Henleina (a po-

tajomky i Hitlera), a ktorí neskoršie strhli na seba i ďalšie masy nemeckého 

ľudu v ČSR, mali, ako vieme, oveľa ďalekosiahlejšie požiadavky, splnenie 

ktorých by bolo znamenalo rozbitie našej republiky. 

Ani komunisti nepokladali nemecký problém v ČSR za vyriešený. Po-

žadovali pre našich Nemcov samourčovacie právo až do odtrhnutia od ČSR 

a ich zjazdy a rečníci v parlamente (Gottwald, Kopecký atď.) hovorili 

o nemeckej menšine u nás ako o českou buržoáziou anektovanej a potlače-

nej národnosti. Keď teda i komunisti, a síce tak nemeckí ako i českí, uznáva-

li právo Nemcov odtrhnúť sa od ČSR, nedivme sa potom Hitlerovi a jeho 

nohsledom u nás a nimi zavedeným masám, že zachvátení zúrivým germán-

skym nacionalizmom sa snažili zasadiť našej republike smrteľnú ranu. 

 Za takýchto okolností nikto nemôže pochybovať o tom, že nemecký 

problém bol najpálčivejším vnútorným problémom prvej republiky. A tento 

najpálčivejší vnútorný problém sa stal potom aj našim najpálčivejším prob-

lémom zahraničným. Predovšetkým tým, že sa v Nemecku dostal k moci 

Hitler a proklamoval starosť o zahraničných Nemcov za jeden z hlavných 

bodov politiky nemeckej ríše. Potom tým, že čím ďalej, tým agresívnejšie 

uplatňoval túto politiku. Po anexii Rakúska zosilňoval vojnové prípravy a vo 

verejných rečiach, sprvu skryte, a potom celkom otvorene sa nám vyhrážal 

vojnou, ak by sme sa vo veci našej nemeckej menšiny nepodrobili jeho po-

žiadavkám. Pretože sme boli spojenci Francúzska a neskoršie i Sovietskeho 

zväzu, no a aj Spoločnosť národov by bola bývala do vojnového konfliktu 

zaangažovaná, bolo len samozrejmé, že sa predovšetkým Francúzsko, 
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a potom i Veľká Británia museli o veci zaujímať, však oni by museli do even-

tuálnej vojny zasiahnuť. Situácia bola vtedy taká, že od spôsobu vyriešenia 

vnútorného nemeckého problému Československa záviselo, či bude alebo 

nebude vojna, či sa jej budú musieť Francúzsko a britská ríša zúčastniť, ale-

bo nie. Táto nevyhnutná spojitosť nášho vnútorného problému so zahranič-

nou politikou bola pre nás prirodzene krajne nepríjemná, ba tragická, ale 

bol to fakt, ktorý sa nedal odčiniť. Keď raz šesťdesiatpäť miliónová, po krky 

ozbrojená, nás zo všetkých strán spolu s inými našimi nepriateľmi obklopu-

júca ríša postavila túto otázku a hrozila pre ňu vojnou, za takýchto okolností 

naše číre protesty a hrdý postoj odmietania každého rozhovoru neboli by 

mohli pranič meniť na skutočnosti, že ide o prvotriednu medzinárodnú poli-

tickú otázku. Diskutovať vtedy o našej najpálčivejšej medzinárodnej otázke 

znamenalo teda hovoriť voľky-nevoľky i o našej vnútornej otázke. Ako inak 

by sa mohli vyvracať rôzne nesprávne názory a informácie, šírené nepriateľ-

skou propagandou a rozšírené i na mnohých miestach, nám inak na Západe 

priateľských? 

 Vžime sa len do našej situácie, v ktorej sme boli v roku 1938, najmä od 

zabratia Rakúska Hitlerom. Z troch strán sme boli obklopení Hitlerovou rí-

šou. Na juhu a východe bolo horthyovské Maďarsko na skoku, aby si vzalo 

späť veľké časti Slovenska. Zo severu hrozilo beckovské Poľsko vtrhnúť do 

Československa a vziať si Tešínsko a niektoré územia Slovenska. Tak Hitler, 

ako i Beck a Horthy sa odvolávali na samourčovacie právo Nemcov, Maďa-

rov a Poliakov a na tomto základe stavali svoje nároky na rozparcelovanie 

Československa. Všetci traja sa už od skončenia prvej svetovej vojny pripra-

vovali na to, aby v danom okamihu vystúpili za týmto účelom hoci aj vojnou. 

V roku 1938 boli presvedčení, že tento okamih nadíde každú chvíľu. My sme 

tu stáli sami, obklopení týmito až po krk ozbrojenými nepriateľmi, s našou 

dobre pripravenou armádou a s naším dobre odôvodneným presvedčením, 

že sme v našej republike riešili národnostnú otázku vcelku dobre. Ale boli 

sme ochotní ísť ešte i ďalej, aby sme zachovali mier a uspokojili ďalekosiah-

lejšie a s existenciou republiky zrovnávateľné nároky našich národnostných 

menšín a i znepokojenú verejnú mienku našich spojencov. 

 Naši spojenci totiž v značnej miere priznávali oprávnenosť nemeckých 

požiadaviek a tlačili nás, aby sme robili ústupky. V našom odpore proti ne-

meckým požiadavkám videli tvrdohlavé stanovisko českého šovinizmu. Zá-

padná Európa už ani v anšluse Rakúska v marci 1938 nevidela nič takého, 

čomu by vtedy bolo treba násilím zabrániť. Západná verejná mienka 

a politici sa vtedy síce rozčuľovali, ale viac len pre brutálny spôsob, ktorým 

Hitler anšlus previedol, no a z obavy, že sa tým nemecká moc v Európe ne-
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smierne zvýši. Ale v samotnom spojení ríšskonemeckých a rakúskych Ne-

mcov nevideli nič neprirodzeného, naopak, pokladali to viac-menej za usku-

točňovanie historického procesu, a i inak oprávnenej túžby všetkých Ne-

mcov, aby sa spojili v jednom štátnom útvare. Na Západe sa vôbec uplatňo-

val názor, že takýmto spojením všetkých Nemcov by boli ich nacionálne aš-

pirácie navždy ukojené, a že i politicky by potom aspoň na veľmi dlhú dobu 

dali pokoj, zvlášť ak by sa im i v koloniálnych otázkach boli urobili nejaké 

koncesie. Mnohí na Západe nechápali, prečo sa Nemcom kladú pri uplatňo-

vaní národnostného princípu prekážky, keď predsa aj iné európske národy, 

ako napr. Francúzi, Taliani a Rusi, pomocou tohto princípu a spojením 

všetkých svojich súkmeňovcov vytvorili si veľké národné štáty, a keď sa 

oprávnenosť podobných snáh i menších národov, napr. na Balkáne alebo 

v prípade Poľska, všeobecne uznávala. 

 Sovietsky zväz nás v našom odpore proti Hitlerovi diplomaticky pod-

poroval, ale v národnostnej otázke Komunistická strana Sovietskeho zväzu 

rešpektovala opätovné uznesenia Kominterny a i zjazdov Komunistickej 

strany Československa, podľa ktorých je Československo imperialistickým 

štátom, ktorý anektoval inonárodné menšiny Nemcov, Slovákov, Maďarov, 

Ukrajincov a Poliakov, a ktorým odopiera, aby vykonali svoje samourčova-

cie právo až do odtrhnutia od ČSR. Pozoruhodná bola napr. aj pasáž rezolú-

cie prijatej na zjazde Komunistickej strany Československa v roku 1929, že 

„bez pochopení imperialistického charakteru Československa nelze správně 

hodnotit jak mezinárodní postavení ČSR, tak i vnitřní situaci Českosloven-

ska“. Je pravda, že po roku 1935 tak Sovietsky zväz ako i Komunistická stra-

na Československa zaujali stále rozhodnejšie stanovisko proti Hitlerovým 

nárokom na našich Nemcov, ale zásadné stanovisko o národnostnej otázke 

v Československu, tak ako bolo stanovené v uvedených zjazdových rezolú-

ciách, nezmenili. Keď toto zásadné komunistické stanovisko pokladalo vnú-

tornú situáciu našej republiky, t. j. našu národnostnú politiku, za nerozluči-

teľnú od medzinárodnej situácie a obe vyplývajúce z imperializmu 

a z anekčných chúťok českej buržoázie, možno sa potom diviť, že i na Zápa-

de, nielen komunisti, ale i mnohí iní politici sa stali skeptickými v tom, či 

voči našim Nemcom zastupujeme spravodlivé stanovisko, a či sa nestaviame 

proti ich prirodzeným právam a snaženiam, keď im bránime, aby sa spojili 

s Nemeckom?! Dvojakosť sovietskej politiky (oficiálne sovietska 

a kominternistická) v značnej miere rozleptala i francúzsky politický život. 

Pravicové francúzske kruhy podporovali priamo alebo nepriamo Hitlera, 

pretože si mysleli, že silné militaristické Nemecko je najlepšou zábezpekou 

i Francúzska proti boľševizmu, vychádzajúcemu zo silného Sovietskeho zvä-
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zu. Francúzske ľavicové kruhy boli zase znepokojené tým, že po zásadnej 

stránke národnostnej politiky i komunizmus je za samourčovacie právo, 

a teda i – ako si to vysvetľovali – za prípadné odtrhnutie Sudet od ČSR. Tým 

bol odpor francúzskej ľavicovej politiky proti Hitlerovej agresii značne osla-

bený. 

 Vo Veľkej Británii sa mali veci podobne. Týmto rozleptaním francúz-

skeho a anglického politického života sa dá čiastočne vysvetliť i to nadšenie, 

s ktorým, až na malé výnimky, bol prijatý tak Chamberlain ako i Daladier vo 

svojich snemovniach, tak pravičiarskymi ako i ľavičiarskymi poslancami, 

slovom skoro celým francúzskym a anglickým parlamentom, keď sa vrátili 

domov z Mníchova zo správou, že „zachránili mier“ zabezpečením odpojenia 

československého pohraničného územia a pripojenia ho k nemeckej ríši. Vo-

či Československu sa síce prejavila sústrasť, ale nie preto, že muselo prepus-

tiť značné čiastky svojho územia, ale preto, že sa to stalo cestou neslýchanej 

hitlerovskej brutality, podstatným oslabením malého štátu a posilnením 

beztak už mohutnej nemeckej ríše. 

 Nuž, takáto bola v roku 1938 situácia. Sudetská otázka sa stala medzi-

národnou otázkou prvého rádu, tak ako sa napr. svojho času bosenská alebo 

macedónska otázka stala otázkou celého Balkánu a celej Európy. Čia to bola 

vina? Nacisti a nemeckí nacionalisti tvrdili, že to zavinil český národ, keď si 

po prvej svetovej vojne prisvojil vraj i Nemcami obývané kraje Čiech 

a Moravy. Komunisti tvrdili, že to zavinili českí meštiaci, keď vraj anektovali 

Sudety, Slovensko, Těšínsko, maďarské územia a Podkarpatskú Rus. Ale 

historická skutočnosť je, že si ani český národ, ani českí meštiaci nemuseli 

v roku 1918 nič prisvojovať a nič anektovať, pretože údajne anektované 

územia tzv. sudetské, vždy predtým, cez celé jedno tisícročie, nepretržite 

patrili k Čechám a k Morave, a tieto historické hranice českých zemí nikdy 

predtým neboli menené; sú to vôbec jedny z najstarších hraníc v Európe. 

Naša národnostná politika zabezpečila nemeckej menšine v štáte takú znač-

nú hospodársku moc, akú žiadny iný štát žiadnej svojej menšine nikde 

a nikdy neposkytoval. Po stránke politickej mala táto nemecká menšina 

svojmu číselnému počtu zodpovedajúce pomerné zastúpenie v parlamente 

a vo všetkých zastupiteľských zboroch; mala rovnakú slobodu tlačovú, 

zhromažďovaciu a spolčovaciu, ako národ český; mala i zastúpenie vo vlá-

dach republiky svojimi nemeckými ministrami. V súdnictve bolo viac sud-

cov nemeckej národnosti, než to zodpovedalo kľúču obyvateľstva. Zo strán-

ky kultúrnej mali naši Nemci všetky svoje školy, od obecných škôl počnúc až 

po školy vysoké, a to v takom počte, aký zodpovedal počtu nemeckého oby-

vateľstva u nás. V správe školstva požívali značnú autonómiu vo forme sek-
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cií u zemských školných rád a samosprávy ich vysokých škôl (univerzity, 

techniky, vysokej hospodárskej školy etc). V niektorých centrálnych úra-

doch, pravda, neboli dostatočne zastúpení, ale uznesením Hodžovej vlády 

z februára 1937 sa tu mala stať postupne náprava. Podľa tohto uznesenia 

mali byť i nemecké hospodárske podniky v takom pomere zúčastnené na 

štátnych dodávkach, aký zodpovedal číselnému počtu nemeckého obyvateľ-

stva. 

 Táto naša národnostná politika, najliberálnejšia tej doby v celej Euró-

pe a zakladajúca sa na záväzkoch, ktoré Československo prevzalo na seba po 

prvej svetovej vojne v mierových zmluvách, nebola a nemohla byť príčinou 

toho, že sa náš národnostný problém rozrástol na problém medzinárodný. 

Československé vlády na tom vinu nemajú. Len brutálne fašistická imperia-

listická hitlerovská politika mohla urobiť z nášho domáceho problému prob-

lém medzinárodný. Hitler a jeho hnutie doslovne pobláznili väčšinu nemec-

kého národa v ríši a všade tam, kde Nemci ako menšina prebývali. Bola to 

ohromná nacionalistická vlna, ktorá zachvátila Nemcov na celej zemeguli. 

Fantóm spojenia všetkých Nemcov v jednej ríši a podmanenia si ostatných 

národov, predovšetkým Slovanov, zmocnil sa myslí väčšiny Nemcov. 

S týmto elementárnym výbuchom najextrémnejšieho nacionalizmu najväč-

šieho národa v Európe, hotového vo všetkom poslúchnuť svojho šialeného 

vodcu, malo Československo dočinenia. Ono, ako najbližší sused, bolo jeho 

tlaku najviac vystavené. A čo bola protiváha proti tomu tlaku? Západní pria-

telia Československa dali v národnostnej otázke, v ktorej sa sporili Nemecko 

a Československo, za pravdu viacej Hitlerovi než nám. Keď nás prinútili, aby 

sme prepustili Sudety Nemecku, konali tak nielen preto, že sa nazdali, že sa 

tým vyhnú vojne, ale i preto, lebo boli presvedčení o tom, že podľa národ-

nostného princípu má na sporné územie Nemecko opodstatnenejší nárok 

než Československo. A komunistické „samourčovacie právo českosloven-

ských Nemcov až do odtrhnutia od ČSR“ nebolo veru žiadnou morálnou 

podporou pre náš štát v dobe jeho najväčšej krízy, i keď politicky a diplo-

maticky nás Sovietsky zväz podporoval proti Hitlerovým požiadavkám. Po 

materiálnej stránke stáli veci tak, že ani jeden z našich spojencov nebol na 

okamžitú vojnu s Nemeckom pripravený. Ako nepripravené bolo Francúz-

sko, to dostatočne ukázal priebeh druhej svetovej vojny. A podobne to bolo 

s Veľkou Britániou. A že Sovietsky zväz nebol na vojnu ani materiálne ani 

morálne pripravený, to s brutálnou otvorenosťou dodatočne odhalil Chruš-

čovov veľký protistalinský prejav v roku 1956 na XX. zjazde KSSZ. 

 Možno za takýchto okolností zazlievať našim štátnikom, že v snahe 

docieliť riešenie, ktoré by nebolo oslabovalo štát vnútorne, a pritom by bolo 
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zabezpečilo zachovanie mieru, hovorili so zástupcami veľmocí aj 

o vnútropolitickej otázke, ktorá bola aj predmetom akútneho zahraničnopo-

litického sporu? 

 

 

16. Naše stanovisko k otázke československých Nemcov 
 

 

Treba uviesť, že mimo komunistickej strany žiadna československá strana 

nikdy neuznávala ani samourčovacie právo sudetských Nemcov až do od-

trhnutie od ČSR, ani západné liberalistické názory o zjednotení všetkých 

Nemcov v jeden štátny útvar. Všeobecne československé politické strany za-

ujali stanovisko historického práva, podľa ktorého boli hranice českých zemí 

určené nesporným tisícročným vývinom a za túto dobu nikdy nikým neuro-

bené spornými, ani samými Nemcami. Žiadna československá politická 

strana, mimo komunistov, neuznávala právo sudetských Nemcov rušiť tieto 

tradičné, vždy živé hranice, stanovené tisícročným vývinom, zemepisnou 

polohou a hospodárskymi pomermi. Naproti tomu ale všetky českosloven-

ské politické strany uznávali a poskytovali našim Nemcom všetky menšino-

vé práva, priznané im mierovými zmluvami. V praxi sa tieto práva nie len 

prevádzali, ale aj rozširovali a Nemcom bola priznávaná nielen politická, 

kultúrna, hospodárska a sociálna, ale i národnostná rovnoprávnosť 

s Čechmi a Slovákmi v československom štáte. 

 Československé strany zastávali stanovisko, že princíp samourčova-

cieho práva nie je jediným, ktorý určuje spolužitie národov. Tento princíp 

síce dáva každému národu právo, aby si utvoril svoj národný štát. To ale ne-

znamená, že má právo do tohto štátu vtiahnuť všetky svoje menšinové ná-

rodné čiastky žijúce v iných štátoch, ak totiž tomu bránia iné zásady, silnej-

šie než samourčovacie právo, a ak tieto národné menšiny požívajú všetky 

slobody, ktoré sa majú podľa liberálnych princípov poskytovať takýmto 

menšinám v cudzom štátnom útvare. Právo na zjednotenie všetkých súkme-

ňovcov v jeden národný štát nie je teda absolútne, ale je obmedzené rovnako 

dôležitými alebo ešte silnejšími princípmi. Toto stanovisko som i ja 

v mnohých svojich prejavoch rozvíjal a odôvodňoval. Hovoril som tak za pr-

vej republiky i nemecky pred Nemcami v prejavoch prednesených na ne-

meckej univerzite a technike v Prahe, v pražskej nemeckej Uránii, na peda-

gogickom týždni nemeckých učiteľov, i na brnenskom zjazde nemeckých 

právnikov Československa. Uvediem tu z týchto prejavov (uverejnených 

i v mojej knihe Naše problémy, Praha, 1938) niektoré miesta, ktoré sa 
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v týchto otázkach kryli i so stanoviskom československej sociálnej demokra-

cie. 

 

Nesmíme posuzovati jako pokoření německého bytí evropský stav, že 

ne všichni Němci střední Evropy přísluší německé říši. Tomuto osudu 

podléhají také jiné kulturní národové, aniž by to pociťovali jako potu-

pu a pohanění. Tito považují příslušnost svých soukmenovců k jiným 

zemím a ne k jejich vlastní mateřské zemi za něco samozřejmého, do-

konce za něco užitečného a nenapadá jim ani ve snu, aby tento stav 

chtěli změnit… Nenalézáme ve francouzském politickém, kulturním, 

a národním životě ani nejmenšího popudu, který by mluvil pro připo-

jení několika miliónů belgických nebo švýcarských Francouzů 

k mateřské Francii… Národní duch Francouzů vidí v odloučení belgic-

kých Francouzů a v jejich soužití s obyvateli jiné národnosti v malém 

statě politickou a národní nutnost celého francouzského národa. Bel-

gie jest v očích francouzských zájmů státním útvarem, který jest povo-

lán, aby zadržoval, brzdil a mírnil náraz dvou duchovních, kulturních 

a politických světu. To byl také výslovný smysl předváleční neutrality 

Belgie ve smyslu mezinárodního práva… Rozpínavost, výbojnost 

a bezohlednost velkých národu vůči jiným je nejúspěšněji mírněna, 

když části těchto velkých národů žijí politicky odděleně od národního 

celku, ve společnosti s jinými národy, jsouce s nimi v neustálém 

a organickém spojení ve všech odvětvích veřejného, soukromého, kul-

turního, hospodářského a politického života. Těmito malými nárazní-

kovými národy dochází ke sblížení, spolužití, dorozumívání, které by 

bylo sotva dosažitelné, kdyby oba velké národy také zde na sebe bezo-

hledně narážely. V Belgii nikdy nebyla a není francouzská iredenta, 

protože je nejen protichůdná proti belgickým zájmům, ale byla by 

v rozporu i s vyšším kulturním a politickým posláním celého francouz-

ského národa, a je proto také Francií odmítána. 

Také jiné kulturní národy mají značné části svých soukmenovců 

v jiných zemích. Poukazuji v tomto ohledu na poměry obyvatelstva ve 

skandinávských zemích, hlavně ve Finsku a ve Švédsku. 

  Vyskytování se německého národa mimo velký německý národ-

ní stát v jiných malých zemích nemůže již z tohoto důvodu býti pova-

žováno za stav protichůdný pravým zájmům německého celku. 

  Zde se nám staví problém poměru velkých národů k malým. 

Velké národy mají zpravidla málo porozumění pro potřeby malých. 

Skutečnost jejich velikosti, jejich číselné, hospodářské, kulturní a poli-

tické převahy, rozvíjí v nich zvláštní mentalitu, která se často projevuje 

v nejbezohlednějším prosazování zájmů velkých proti malým. Pozoru-

jeme-li dějiny zápletek a válek států, můžeme konstatovati, že nejvíc 
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těchto krvavých událostí má svůj původ v útočení silnějšího na slabší-

ho, nebo ve sporu dvou nebo více velkých o menšího. Kdyby velký ná-

rod byl ovládán ve všech svých částech touto výbojností, tkvící 

v podstatě věcí a z ní přirozeně vyplývající, pak by to mělo často velmi 

nepříjemné následky ve všech vztazích. Velký národ nesmí se vždy dáti 

vésti vědomím své vlastní velikosti, musí mít také pochopení pro men-

ší národní a státní útvary. K vykonávání těchto funkcí jsou povolány 

ony části velkého národa, které jsou mimo národní stát v okrajových 

státech. Pokrajoví Němci, tvoříce o sobě celek oddělený od ostatního 

Německa, mají spíše schopnost dorozumívat se s okolními menšími a 

středními národy. Jako malé části mají svůj vlastní život, který je sou-

sedním malým národům mnohem blíž, než velikému celku. Jako men-

šina nebo jako malá jednotka mohou spíše rozuměti potřebám s nimi 

žijících menších a středních národů, než kdyby chtěli státi na stanovis-

ku velkého národa, se všemi netrpělivosti vůči malým, které charakte-

rizují veliké národy. Spolužití německé menšiny ČSR s českosloven-

ským národem v jednom státě je prostředkem ke sblížení národa čes-

koslovenského s velkým německým národem, při zachování principu 

rovnosti. Toto sblížení je v oboustranném zájmu, tedy nejen zájmu 

československého národa, ale i velkého německého národa. Němci 

v ČSR mají proto poslání sloužiti veliké myšlence smíření a sbratření 

národů. Nemají se cítiti průkopníky imperialistických snah velkého 

národního celku, ale jejich úkolem je spíše tlumiti a zmírňovati tento 

imperialismus. Veliký a mohutný národ se dá ve svých rozhodnutích 

často ovlivniti myšlenkami moci a násilnými snahami. Jeho menšino-

vé části mají ale více smyslu pro rozumnost, vyrovnání, dorozumění a 

kulturu. Většinové národy staví více na státním aparátu a na jeho vý-

konné moci. Nejistější opory menšinových národů ale tkví v jejich kul-

tuře, hospodářství a rozumu. Posláním pokrajových Němců, a tím také 

Němců v ČSR je, aby byly tou částí celého německého národa, která je 

vedena výhradně rozumem, umírněností a kulturou. Tímto způsobem 

poslouží českoslovenští Němci nejlépe svému národu a také se nejú-

spěšněji vpraví do československé státní ideje. 

  Pěstujte demokracii, kulturu a sociální spravedlnost, rozšiřujte 

ji a posilujte ji u těch, jež vychovávati je vaší povinností, a prokážete 

svému národu větší službu, než ti, kteří v mechanickém napodobování 

cizích příkladů hledají spásu ve fysickém a morálním ohrožování ji-

ných. V kulturních činech dorozumívání je spása velkého německého 

národa, ne ve velikých činech jeho zbrojení. 

  Osudy sudetoněmeckého lidu ať vede věčná moudrost Goethova 

a ne efemérní samolibost diktátorů. 

  Dlouhá století žijí Češi a Němci vedle sebe, sice silně soutěžíce, 

v podstatě však v mírumilovných vztazích. Mnohá století již jsou svá-
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záni společným státním útvarem a společnou zemskou organizací… I 

hospodářské a rodinné vztahy silně pomísily oba národy. Tito skuteč-

nosti, vytvořené vývojem mnohá století, nemohou býti zatlačeny nově 

vymyšlenou a ne vlastním zájmům sloužící cizí mocenskou a rasovou 

ideologií. 

  Osmdesátimilionový národ ve středu Evropy, stlačený na nedo-

statečně široké půdě, s touhou po činech a s aktivní sílou vrozenou 

Němcům, i kdyby neměl sklony k agresivnímu násilnictví, byl by stejně 

vždy silným znepokojením a zatížením pro sousední národy. 

  Příroda sama obehnala velké, silné a expansivní národy valy… 

Anglie je obdařena přirozeným valem širého moře nejen pro vlastní 

bezpečnost, ale toto moře se svým pudem po vzduchu a svobodě způ-

sobilo uklidnění a umírnění dobyvatelského a kořistnického ducha 

Anglosasů táhnoucích do světa. Tento umírňující vliv moře utvořil 

z velké světové říše Britú velké civilizátorské dílo lidského ducha, jež 

nejenom že zajistilo mateřskému národu bohatství a jiné výhody, ale 

přivedlo také národy, původně podrobené a vykořisťované, 

k poznenáhlému a stoupajícímu vývoji ve smyslu svobody a nezávis-

losti. 

  Velký německý národ není ohrazen přirozeným valem jako Ang-

lie. Nicméně je i německému národnímu celku třeba… aby vznikla vý-

spa, která by měla historickou úlohu vytvořiti pokud možno bez třenic 

spojení mezi Němectvem a vnějším světem. Tato výspa má mít pro pů-

sobení Němců tentýž uklidňující účinek jako moře, obklopující Anglii. 

Tato výspa není přízrakem těch, kteří by si ze zloby nebo ze závisti přá-

li, aby vliv německého celku byl oslaben. Ne, tato výspa existuje již po 

staletí a je produktem historického dění, a utvořila se kolem vlastního 

německého národního těla všude tam, kde se německý celek dostával 

do styku se sousedními národy. Švýcarsko, Rakousko, německé kraje 

v Čechách, na Moravě, v Polsku, v Dánsku atd. jsou útvary, které sice 

etnicky patří k německému celku, ale jinak mají od něho silně odlišné 

zájmy a funkce. Bylo by šílenstvím sáhnouti např. na nezávislost Švý-

carska a chtít jeho německé kantony vtělit do velkoněmecké říše… Ra-

kousko jako samostatný stát je dnes nejenom evropským, ale i němec-

kým zájmem. A stejně je tomu s Němci v Československu. 

  Ve všech těchto jde o pohraniční Němce, kteří mají jednak 

chrániti etnické jádro německého celku, kteří ale na druhé straně jsou 

též povolání k tomu, aby zaručili přechod národům svého sousedství a 

mírumilovnou spolupráci s nimi. Kdyby tito pohraniční Němci odložili 

svůj normální a umírňující charakter, vzniklý historickým vývojem, a 

kdyby se chtěli přizpůsobit dočasným proudům národního celku, bylo 

to nejen násilím spáchaným na jejich tradicích a zájmech, ale vydalo 

by i národní celek velkým nebezpečím. Zvláště v dobách, kdy je tento 
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celek z rozličných důvodů ovládán nebezpečným nepokojem, který by 

mohl ohrožovati mír. Právě v těchto dobách kvasu národního celku 

musí hraniční části zachovati klid a chladnokrevnost, zvláště pak uve-

domiti si své historické poslání, a ne se dáti ztrhnouti k jednání, které 

je v rozporu s jejich přirozenými úkoly. Jsou-li všecky orgány lidského 

těla zachváceny chorobou srdce, pak je stěží možná záchrana před 

chřadnutím a smrtí, avšak odolností ostatních orgánů je možno ozdra-

viti i choré srdce. 

  Osudovou otázkou Evropy jest, zda se přirozené politické, hos-

podářské a kulturní zájmy Němců mohou srovnati se zájmy slovan-

skými a se zájmy ostatních národů východní, střední a balkánské Ev-

ropy, a zda se mohou smírně utvořiti na základě neodvislosti středních 

a menších národů a států. Praha a Československo jsou oporou této 

myšlenky ve světě slovanském, Vídeň a Rakousko jsou oporným bo-

dem této myšlenky ve světě německém. Již z tohoto důvodu jest nutno, 

aby si jak Praha a ČSR, tak i Vídeň a Rakousko zachovali státní samo-

statnost a nezávislost. To jsou dva kardinální předpoklady zachování 

evropského míru a smírného hospodářského a kulturního vývoje.“ 

(C. d., s. 59, 66 a n., 93). 

 

Takéto zásady zdieľali i dvaja významní štátnici sudetských Nemcov Franz 

Spina a Ludwig Czech. V kritických časoch rokov 1937 a 1938 však prevažná 

väčšina sudetských Nemcov opustila týchto mužov a šla za sirénskymi 

hlasmi Hitlera a Henleina. Žiaľ, myšlienka nutnosti zjednotenia všetkých 

Nemcov v jeden štát a heslo ich samourčovacieho práva až do odtrhnutia od 

ČSR našli u priateľov a spojencov Československa väčšej ozveny, než triezve 

a spravodlivé nazerania na tento veľký problém európskej politiky. 

 

 

17. O obsahu rozhovorov so zástupcami 

zainteresovaných mocností 
 

 

Treba sa ešte zaoberať so správami, ktoré Eisenlohr a Newton podávali svo-

jím vládam o rozhovoroch s prezidentom Benešom, s predsedom vlády Ho-

džom a s predsedom agrárnej strany Beranom. Fierlinger sa v pamflete 

škandalizuje nad tým, že naši zodpovední štátnici takto hovorili s cudzími 

diplomatmi. Označuje obsah týchto rozhovorov za senzačný. Pretvaruje sa, 

ako keby predtým o nich nič nevedel, a ako keby sa bol o nich dozvedel len 

z dokumentov americkej zbierky, vydanej až v roku 1949 a z anglickej zbier-

ky vydanej tiež až toho roku. 
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 K tomu treba poznamenať, že menovite Eisenlohrove správy je po-

trebné posudzovať, ako som už obšírnejšie uviedol, s veľkou rezervou. Pou-

kázal som už na mnohé vecné nesprávnosti, ktoré sú v nich obsiahnuté. 

 Ďalej treba zdôrazniť, že Fierlinger o obsahu rozhovorov prezidenta 

Beneša s Eisenlohrom vedel už v roku 1938. Na str. 81 svojho pamfletu totiž 

doslovne píše: 

 

... můžeme být jisti, že tento presidentův komentář k našemu spoje-

neckému poměru k SSSR nezůstal utajen ani před západními státníky, 

ba že se brzy stal veřejným tajemstvím v zasvěcených politických kru-

zích celé Evropy. 

 

Znamená to, že o tom vedela i Moskva, a pretože Fierlinger bol v Moskve 

vyslancom ČSR, tak ako taký musel byť predsa informovaný o tom, čo bolo 

„veřejným tajemstvím v zasvěcených politických kruzích celé Evropy“. 

 Nuž, vedeli veru o tom i Fierlinger i sovietsky zahraničný minister Lit-

vinov, i sovietska vláda. Vedeli o tom, ale ani sa nerozhorčovali, ani neškan-

dalizovali. Sovietska vláda to nevytýkala ani Benešovi, ani iným činiteľom 

československej vlády. Litvinov si nezavolal Fierlingera, aby mu vyjadril 

svoju nevôľu nad Benešovým stanoviskom a nad jeho rozhovorom 

s Eisenlohrom. A čo sa týka samotného Fierlingera, ten sa vtedy tak málo 

škandalizoval, že ostal naďalej verným prívržencom a vykonávateľom Bene-

šovej politiky počas celého priebehu druhej svetovej vojny, a i v Moskve 

takmer ostentatívne označoval dr. Beneša za jediného možného vodcu čes-

koslovenského zahraničného odboja. Ešte i v roku 1947, keď vydal svoju 

knihu Ve službách ČSR, obhajoval Benešovu politiku, hoci už od roku 1938 

poznal „veřejné tajemství“ Benešových rozhovorov. Nuž, ale po roku 1948 sa 

politická situácia radikálne obrátila a podľa toho sa dialekticky obrátili 

i Fierlingerove názory. Čo bolo v roku 1938, ba ešte i v roku 1947 biele, to 

videl od roku 1948 už čierne. 

 

 

18. Benešov rozhovor s Eisenlohrom 
 

 

Podívajme sa na ten hrozný Benešov rozhovor s Eisenlohrom. Eisenlohr, 

ako obvykle vo svojich správach do Berlína, i v správe o tomto rozhovore 

hodne prifarbuje. A predsa musí v tejto správe uviesť, že „Beneš se zřejmě 

úzkostlivě snaží... dávat najevo, že se pevně drží linie, kterou až dosud sle-
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doval, aby totiž získal důvěru Německa praktickými ústupky a zároveň udr-

žel svá spojenectví“. 

Eisenlohr tiež v tejto správe uviedol, že mu Beneš vyhlásil, že nemôže 

pakt s Ruskom „odhodit do koše na papíry“. 

 Len si predstavme, aká bola vtedy situácia. Najväčšia vojenská moc-

nosť tej doby, hitlerovské Nemecko, oficiálne hlásalo, že sa ujíma protekto-

rátu nad Nemcami v Rakúsku a v Československu. Po schôdzke rakúskeho 

kancelára Schuschnigga s Hitlerom v Berchtesgadene, kde Hitler už drastic-

ky ohlasoval násilie proti Rakúsku, bolo jasné, že obsadenie Rakúska je 

otázkou už len najbližších týždňov. Paralelne s tým zvýšila nemecká diplo-

macia tlak na Československo. Hitler ho chcel najsamprv oddeliť od spojen-

cov, predovšetkým od Sovietskeho zväzu. Za týmto účelom chodil Eisenlohr, 

evidentne na príkaz Berlína, za prezidentom Benešom, za predsedom vlády 

Hodžom a za vodcom najväčšej československej politickej strany Beranom. 

 Čo vykonal u Beneša? Eisenlohr to napísal hneď v prvej vete svojej 

správy: „Měl jsem dnes s presidentem dlouhý rozhovor, který nepřinesl za-

hraničněpoliticky nic nového!“ 

 Beneš sa totiž pevne držal svojej dovtedajšej zahraničnopolitickej lí-

nie, nechcel opustiť svoje spojenectvá so Západom a Východom a nechcel 

zahodiť zmluvu so Sovietskym zväzom do koša. Intervencia Hitlerovho vy-

slanca u prezidenta skončila veľkým fiaskom. Takto to musel vyslanec sám 

hlásiť svojim pánom v Berlíne. A takto to vedeli ako „veřejné tajemství“ za-

svätené diplomatické kruhy celej Európy. Je len samozrejmé, že i Moskva 

bola celkom spokojná s týmto stanoviskom nášho prezidenta. 

 A teraz sa podívajme, ako pochodil Eisenlohr u ostatných činiteľov 

nášho politického života so svojou húževnatou snahou, sprevádzanou stále 

sa stupňujúcimi hrozbami ríšskonemeckých a sudetonemeckých vodcov, 

aby Československo odlákal od spojenectva so Sovietskym zväzom, a takto 

úspešne splnil a vykonal úlohu, ktorá mu bola určená v presných a prísnych 

inštrukciách z Berlína. 

 

 

19. Hodžov rozhovor s Eisenlohrom 
 

 

O rozhovore s Hodžom napísal Eisenlohr dlhú správu. (Por. pamflet, s. 186 

a n.). A v nej skoro nič o zahraničnej politike. Naliehanie nemeckého vy-

slanca, aby sa Československo vzdalo spojenectva so Sovietskym zväzom, 

nemalo ani u Hodžu pražiadneho úspechu. Naopak, nemecký diplomat sa 
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musel v tejto svojej dlhej správe obmedziť po tejto stránke na štyri slovíčka, 

že totiž Hodža vo svojej parlamentnej reči, ktorú má predniesť ako odpoveď 

na Hitlerove hrozby, „bude velebit trvalost aliancí“. (Por. c. d., s. 188). Treba 

si len predstaviť, že diplomat sa pokúsi na rozkaz svojej brutálnej vlády pre-

sadiť u predsedu cudzej vlády, aby odstúpila od aliancie so Sovietskym zvä-

zom a výsledok jeho naliehania je, že mu tento predseda vyhlási, že bude 

túto alianciu velebiť! Je to neslýchané diplomatické fiasko naliehajúceho 

zástupcu agresívnej veľmoci. Niet divu, že toto svoje smutné hlásenie do 

Berlína chcel osladiť pripojením osobnej doložky, vyslovujúcej domnienku, 

že Hodža už neverí v trvácnosť tejto aliancie. Touto poznámkou chcel už vo-

pred zmierniť hnev Berlína pre svoj neúspech, zračiaci sa v Hodžovom vy-

hlásení, že vo svojej očakávanej parlamentnej reči „bezvýhradně bude zastá-

vat svrchované právo svého státu a zásadu nevměšování se do vnitřních zá-

ležitostí cizích států“, inými slovami, že odmietne Hitlerove provokácie 

a naliehania. 

 

 

20. Rozhovor s Beranom 
 

 

I na Berana, vodcu agrárnej strany, Eisenlohr naliehal, aby sa svojím veľ-

kým vplyvom zasadil o uplatnenie politiky opustenia spojenectva so Soviet-

skym zväzom. Nebolo u nás verejným tajomstvom, ale z Beranových preja-

vov všeobecne známou vecou, že sa tento politik snažil už od volieb v roku 

1935, keď henleinovci získali dve tretiny všetkých nemeckých hlasov a stali 

sa po agrárnikoch najväčšou stranou v československom parlamente, usku-

točniť zblíženie českých občianskych strán s henleinovským parlamentným 

zastúpením, a že tomu chcel primerane formovať i našu zahraničnú politiku. 

Táto politika Rudolfa Berana sa po prvý raz prejavila veľmi dôrazne 

vtedy, keď sa pokúsil zmariť voľbu dr. Beneša za prezidenta republiky a keď 

mu postavil protikandidáta v osobe prof. Němca. Tento pokus sa vtedy 

skončil naprostým fiaskom, v neposlednom rade i pre odpor v samotnej ag-

rárnej strane, pretože Beranova politická koncepcia ohľadom henleinovcov, 

zvlášť po zahraničnopolitickej stránke, nemala za sebou väčšinu agrárnej 

strany. Keď sa Eisenlohr odobral na poradu s Beranom, bol si nesporne istý 

v tom, že tohto politika, ktorého opísal ako najvplyvnejšiu osobnosť 

v Československu, ľahko prehovorí v zmysle Hitlerových príkazov. Dožil sa 

však sklamania, pretože i Beran mu dal v podstate zápornú odpoveď, keď 

vyhlásil, že Nemecko nemôže žiadať, „aby se Československo vzdalo svých 
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spojenectví dříve, než bude vědět, jak pochodilo s Německem“, a že agrárna 

strana je síce v zásade nezmieriteľným odporcom komunizmu, „avšak ne-

může se odvážit rizika přerušení spojeneckého svazku se Sovětským svazem 

dříve, než bude vědět, jak bychom její úsilí ocenili“. (Por. pamflet, s. 184). 

 Slovom, Rudolf Beran odpovedal vyslancovi, ktorý mu tlmočil rozkazy 

svojho premocného berlínskeho pána, aby sa Československo v najkratšej 

dobe odpojilo od Sovietskeho zväzu, že to nejde, a že sa ČSR musí najprv 

presvedčiť, či to s ňou Hitler myslí poctivo, a preto zatiaľ vôbec nemôže byť 

reč o zmene československej zahraničnej politiky v zmysle prispôsobenia sa 

berlínskym prianiam. Ako vidieť, Eisenlohr nepochodil ani u Berana, na-

opak, utŕžil fiasko, ktoré bolo pre tak nadutého pána, akým bol jeho berlín-

sky veliteľ, skoro urážlivé. Napriek všetkému prifarbovaniu svojich správ sa 

Eisenlohr nemohol vyhnúť tomu, aby aspoň v tomto dôležitom zahranično-

politickom bode nepriznal odmietavé stanovisko ešte i tohto českosloven-

ského politika, s ktorým Berlín najviac počítal. 

 Ale Fierlingerovi z roku 1951 je to všetko jedno. Jemu ide totiž o to, 

aby silou mocou našiel zradu tam, kde nebola. 

 

 

21. Fierlingerových sedem dokumentov. 

Stránka zahraničnopolitická 
 

 

Fierlinger tvrdí, že naši štátnici svojou ústupčivosťou voči Nemecku a hen-

leinovcom sami privodili situáciu, ktorá potom nutne vyústila do mníchov-

skej katastrofy. Ale dokumenty, na ktoré sa Fierlinger odvoláva, takýto záver 

nepripúšťajú. 

 Podívajme sa najprv, čo obsahujú tieto dokumenty zo stránky zahra-

ničnopolitickej. 

 Uviedol som významné neúspechy Eisenlohrových intervencií u roz-

hodujúcich československých štátnikov. Začiatkom roka 1938 sa Hitlerova 

politika všemožne snažila, aby sa v prípade ČSR opakovala história 

s Poľskom, ktoré, ako je známe, sa odvrátilo od západných mocností, so So-

vietskym zväzom udržovalo veľmi napätý pomer a s hitlerovským Nemec-

kom uzavrelo zmluvu priateľstva a neútočenia. I keď táto zmluva nezachrá-

nila Poľsko pred neskorším vierolomným útokom Hitlera a jeho vojsk, 

predsa aspoň na niekoľko rokov stabilizovala postavenie Poľska ako kvázi 

veľmoci. Pre Československo by však bolo opustenie svojich spojencov 

a uzavretie zmluvy s Hitlerom rezultovalo od samého začiatku do postavenia 
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vazalského, len napol a snáď i vôbec nie suverénneho štátu, dirigovaného 

i vo vnútornej politike chúťkami henleinovcov podporovaných Hitlerom 

a ich tisovských, tukovských a maďarských reakčných spojencov. Hitler by 

sa bol takto suchou cestou zmocnil Československa a nemusel by použiť 

otvoreného brutálneho násilia, ako to urobil neskôr. Eisenlohrove interven-

cie mali docieliť tento významný výsledok. Ale ako sme videli z dokumentu, 

ktorý Fierlinger tak vyzdvihuje, nemecké intervencie boli bezvýsledné. 

 

 

22. Masarykovo a Benešovo Československo ako jediný štát 

východnej Európy, ktorý neuzavrel s Hitlerom zmluvu 
 

 

Fierlinger zazlieva politiku, ktorú podľa ním uvedených dokumentov usku-

točňovali Beneš a Hodža. 

 Nuž, aká to bola politika? Okrem toho, čo som už vyššie uviedol, pre-

zident Beneš Eisenlohrovi vyhlásil (dokument č. 6), že chce dosiahnuť dob-

ré, trvalé, mužné a priame vzťahy s Nemeckom, ale iba v dohode s ostatnými 

štátmi, t. j. spojencami Československa. Len si všimnime slov, ktorými Be-

neš označoval budúci a ním želaný pomer ČSR k Nemecku. „Dobré, trvalé, 

mužné, priame vzťahy.“ Má to v diplomatickej reči svoj význam. Nenájdete 

tam slovíčko „priateľské“! A keby ho bol Beneš použil, veru by ho Eisenlohr 

nebol zo svojej správy vynechal. Predstavme si len situáciu, v ktorej Beneš 

vtedy bol. Doma revoltujúce národnostné menšiny a zo zahraničia tlak kraj-

ne nepriateľských fašistických susedov, no a k tomu i tlak západných moc-

ností. Fierlinger celkom zamlčal a nekomentoval záver Newtonovej správy 

z 2. apríla 1938 (dokument č. 124) tohto znenia: „Myslím proto, že je žádou-

cí, aby byl i nadále udržován silný nátlak ze strany Reichu, jakož i ze strany 

Anglie a pokud možno Francie.“ (Totiž na československú vládu, pozn. I. 

D.). A i napriek tomuto tlaku nepriateľov a priateľov sa Beneš nedal zviesť 

na cestu zmluvy priateľstva s hitlerovským Nemeckom, ako to pred ním 

urobilo Poľsko a po ňom v roku 1939 stalinský Sovietsky zväz. Všetky eu-

rópske štáty na východ od Nemecka uzavreli s Hitlerom zmluvy „priateľ-

stva“ v domnienke, že sa tým ubránia, resp. vyhnú hitlerovskej útočnosti: 

Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Sovietsky zväz! Jediné Masary-

kovo a Benešovo Československo sa zdráhalo a ani neuzavrelo s Hitlerom 

ani priateľskú ani inú zmluvu!5 Túto veľavýznamnú historickú skutočnosť, 

                                                             
5 Pozn. I. D.: V roku 1936 dvakrát navštívili dvaja zvláštni Hitlerovi poverenci prezidenta 
Beneša a žiadali, aby Československo uzavrelo s Nemeckom zmluvu podobného obsahu, 
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z politického a morálneho hľadiska, ktorá je doložená aj fierlingerovskými 

dokumentmi, Fierlinger vôbec nevzal do úvahy. Zamlčal ju, aby si neinfor-

movaní čitatelia utvorili falošný obraz o postoji, ktorý československí štátni-

ci zaujali voči hitlerovským hrozbám a námluvám. Ešte ani ten Beran, inak 

pod tlakom udalostí politicky naklonený henleinovským Nemcom, nechcel 

nechať padnúť náš spojenecký pomer so Sovietskym zväzom a nechcel mies-

to toho uzavrieť spojenectvo s Nemeckom. 

 Z citovanej vety správy anglického vyslanca Newtona je vidieť, že ten-

to pán už v apríli 1938 odporúčal svojej vláde, aby vykonávala stály silný ná-

tlak na československú vládu, a že to isté odporúčal i Francúzsku a zjavne 

i svojmu francúzskemu kolegovi vyslancovi de Lacroixovi. Podľa tejto rady 

anglického vyslanca sa potom tak anglická ako i francúzska vláda chovala 

k Československu. Už i z tejto politiky silného nátlaku zo strany západných 

mocností, sústavne vykonávanej od apríla 1938, vyplýva, že onoho osudné-

ho septembra nebolo veru treba žiadneho nabádania alebo požiadania 

z československej strany, aby sa rozhodli k odovzdaniu nočného ultimáta 

prezidentovi Benešovi. To ultimátum bolo iba vyvrcholením ich, menovite 

Daladierovej a Bonnetovej konzekventne sledovanej politiky „silného nátla-

ku“, od nastúpenia do vlády v apríli 1938. 

 

 

23. Márne Newtonove pokusy prehovoriť Beneša, 

aby Československo opustilo Sovietsky zväz 

a dalo sa pod nadvládu Nemecka 
 

 

V správe z 18. mája 1938 (dokument č. 229) oznamuje vyslanec Newton do 

Londýna, že mu Beneš vyhlásil, že považuje za vec životného významu, aby 

sa s Nemeckom dospelo k modu vivendi. Newton k tomu v správe doložil: 

„... jímž patrně myslel přinejmenším dobré sousedské vztahy“. Potom mu 

vraj Beneš povedal, že 

 

… se při každé možné příležitosti pokoušel, aby vytvořil s Říší dobrý 

poměr, klada jedinou podmínku, aby Československo zůstalo v úzkém 

                                                                                                                                                                                              
ako to urobilo Poľsko a neskoršie i Sovietsky zväz. Beneš to odmietol a bol ochotný len 
rozšíriť nemecko-československú arbitrážnu zmluvu z roku 1925 na rozšírenie obchod-
ných stykov medzi zmluvnými stranami. Text, ktorý navrhoval Beneš, nevyhovoval Hitle-
rovi, pretože neobsahoval zrušenie spojeneckých zmlúv Československa s Francúzskom 
a Sovietskym zväzom, čo Beneš výslovne odmietol urobiť. Vyjednávanie bolo potom pre-
rušené. (Viď. Beneš, Pamäti, 1947, s. 24 a n.). 
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spojení se západní Evropou. Mír v Evropě by nemohl být zachován, 

pokud by Německo nepochopilo, že musí být zachována opravdová ne-

závislost malých států ve střední Evropě a zvláště Československa. 

Druhá možnost by byla přijmout hegemonii Německa a zříci se svého 

spojení se západní Evropou, což by znamenalo, že by v případné příští 

válce Československo vstoupilo do konfliktu jako německý otrok. Bylo 

proto základní zásadou jeho země, aby zůstala svázána se západní Ev-

ropou. 

 

A Newton píše vo svojej správe ďalej toto: 

 

Pokud se týče Německa, řekl president Beneš, že odmítá přijmout skli-

čující závěr, který by mohl být vyvozen z mého názoru (totiž z názoru 

Newtona, pozn. I. D.) o neudržitelnosti situace, že by totiž Českoslo-

vensko mělo raději přijmout německou nadvládu. Uznal nicméně, že 

Československo by mělo vytvořit s Říší pokud možno nejlepší vztahy, 

avšak v dohodě se západními mocnostmi. V případě, že by byla uza-

vřena bilaterální smlouva, musí být garantována nebo potvrzena zá-

padními mocnostmi. Československo musí přijmout německou nad-

vládu, nebo pokračovat v úzkém spojenectví se západní Evropou, ga-

rantovaného Francií, a jako stát, na němž má Velká Británie zájem… 

Ovládnutí Československa Německem by bylo prvním krokem 

k ovládnutí Evropy a evropská rovnováha by nemohla být vytvořena, 

pokud středoevropské státy nebyli s to, aby se sami cítili tak nezávislé 

jako Belgie, Holandsko anebo skandinávské země. Uznává hospodář-

ské zájmy Německa ve střední Evropě, to však nesmí být překážkou 

udržení politické nezávislosti. 

 

Ako vidieť, anglický vyslanec u prezidenta Beneša šťastie nemal a nedostal 

ho tam, kam dospel Sovietsky zväz v auguste roku 1939, keď uzavrel 

s hitlerovským Nemeckom zmluvu o priateľstve a neútočení. Benešova poli-

tika i v týchto kritických časoch plných hrozieb a „silného nátlaku“ ostala 

nezmenená: dobrý pomer so susedným Nemeckom, hospodárske styky 

s ním, a ako podmienka všetkého nedotknuteľnosť zmlúv s našimi spojen-

cami. Ďalej ísť Beneš odmietol a nedal sa zastrašiť ani vylíčením stanoviska 

anglickej vlády, o ktorom – podľa Newtonovej správy – Beneš vyhlásil, že 

„názor na vojenskou a hospodářskou situaci Československa, který si vytvo-

řila vláda Jeho Veličenstva je tak pochmurný, že je možno učinit závěr, že 

zbývá jediné, přijmout pokud možno po dobrém německou nadvládu“. Pri-

jať anglické doporučenie, aby Československo prijalo nadvládu Nemecka, 

prezident Beneš odmietol. 
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 A o tomto dôstojnom a pevnom odmietnutí Hitlera a anglickej diplo-

macie si Fierlinger trúfa tvrdiť, že to bolo slabošstvo a cesta k Mníchovu. 

Nuž, v určitom zmysle to k Mníchovu viedlo. Toto pevné stanovisko prezi-

denta Beneša totiž Hitlera ešte väčšmi rozzúrilo a stupňovalo jeho nenávisť 

voči Československu. Prekazilo mu jeho pôvodnú koncepciu, aby dostal ČSR 

pod nemeckú nadvládu mierovými prostriedkami a pod rúškom nejakej 

zmluvy „priateľstva“, ba prípadne i „spojenectva“. (Čo takéto priateľstvo 

pomohlo Poľsku a Sovietskemu zväzu, ukázali neskoršie udalosti). Hitler 

dúfal, že mu pri takejto mierovej transakcii pomôžu Anglicko a Francúzsko. 

Newtonova správa dokazuje, že britská Chamberlainova vláda mu skutočne 

poctivo pomáhala; a to isté možno tvrdiť i o francúzskej vláde Daladiera 

a Bonneta. Ale ani táto zradná pomoc nezlomila odpor prezidenta Beneša. 

Nad tým rozzúrený Hitler sa rozhodol použiť drastickejších prostriedkov. Čo 

nemohol docieliť falšou pod rúškom „priateľstva“, to chcel teraz previesť už 

za každú cenu, hoci aj vojnou. Z tohto akútneho vojnového nebezpečenstva 

sa zrodil Mníchov, t. j. násilné podmanenie a neskoršie okupovanie Česko-

slovenska. V tomto zmysle, áno, odpor dr. Beneša priviedol Mníchov. Bol to 

Mníchov tragický, ale z našej strany to nebol Mníchov nečestný. Ani to ne-

bola blamáž Benešovej politiky, pretože je nepopierateľným historickým 

faktom, že medzi Benešom a Hitlerom nebolo žiadneho vyjednávania 

a nedošlo ani k žiadnej priateľskej alebo inej zmluve. Blamovali sa tí, ktorí 

takéto zmluvy s Hitlerom uzavreli, ako napr. Poľsko a stalinský Sovietsky 

zväz. Oni sa nazdali, že si takto Hitlera uchlácholia, ale nakoniec sa predsa 

len museli dožiť svojho Mníchova vo forme krvavej vojny, veľkých vojen-

ských porážok, mnohomiliónových strát na životoch a obsadenia, hoci len 

dočasného, ohromných území dravým a ukrutným fašistickým nepriateľom. 

Ale však i náš Mníchov a okupácia našej vlasti boli iba dočasnými skutoč-

nosťami. Lenže my sme boli k Mníchovu proti našej vôli brutálne donútení, 

kdežto oni (Poľsko a Sovietsky zväz) si svoj Mníchov svojimi „priateľskými“ 

zmluvami s Hitlerom sami dobrovoľne priviedli. Ale o tejto blamáži Fierlin-

ger múdro mlčí; musel by totiž priznať, že si ju za cenu smrti mnoho milió-

nov sovietskych občanov a spustošenia rozľahlých častí svojho územia utŕži-

la velemúdra sovietska politika. 
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24. Predkomunistický Fierlinger a Moskva 

potierajú dnešného Fierlingera 
 

 

V pamflete Fierlinger obviňuje Beneša z toho, že si slabošstvom sám zavinil 

Mníchov. Dokiaľ ale Beneš žil, mal na to celkom opačný názor. Zastával sa 

tejto, vraj slabošskej politiky v priebehu druhej svetovej vojny a i potom, 

napr. ešte aj v roku 1947, keď vo svojej knihe Ve službách ČSR napísal (na s. 

80) toto: 

 

Nelze říci, že by naše diplomacie působící tehdy za hranicemi, byla bý-

vala vždy na výši této nesnadné situace. Nicméně bylo by nemístné 

svalovat naše neúspěchy na naši zahraniční politiku, která se naopak 

výhodně odlišovala od politiky jiných států svým zásadně odmítavým 

stanoviskem k Hitlerovým pokusům získat též nás, tak jako Polsko, 

pro nějaký kompromis. 

 

A na s. 262 a n. svojho pamfletu cituje Fierlinger svoju správu zo 7. augusta 

1939 predsedovi Československej sociálnodemokratickej strany Antonínovi 

Hamplovi, ktorému dnes nevie prísť na meno. Píše tam medzi iným: 

 

Lze říci, že Anglie pouze za Československo válku nepodnikne, ale 

dnes už neuzavře s Německem definitivní mír bez osvobození Česko-

slovenska. Anglie dnes uznává, že naše minulá zahraniční politika byla 

správná a že nemohla být jinou… Měl jsem sám příležitost mluvit 

s francouzskými politiky nejrůznějších táborů… Většina z nich nepo-

krytě přiznává krach mnichovské politiky a zradu na Československu 

páchanou. Lze tudíž říci, že právě dnešní kontinuita naší staré zahra-

niční politiky je pro nás největším aktivem… Ale naši vyslanci nemo-

hou pracovati ve vzduchoprázdném prostoru… a jejich politika musí 

býti usměrněna z určitého jednotného centra. A tím může být pouze 

centrum, řízené Benešem… 

 

Nielen Fierlinger bol spokojný s Benešovou politikou, ale i zahraničný mi-

nister Sovietskeho zväzu Litvinov. Fierlinger o tom poslal zahraničnému 

ministerstvu do Prahy správu 28. mája 1938 (teda v tej dobe, keď sa Hitle-

rov diplomatický zástupca v Prahe a i iní diplomati márne usilovali, aby od-

viedli Beneša a československú vládu od politiky spojenectva so Sovietskym 

zväzom a Francúzskom), v ktorej uviedol: „Ve středu 25. května přijal mne 

Litvinov... Velmi srdečně a vyslovil své uspokojení nad rozhodnou a pevnou 

politikou vlády.“ 
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A podobne zmýšľal i námestník sovietskeho zahraničného ministra 

Potemkin, o rozprave s ktorým Fierlinger napísal do uvedenej správy toto: 

 

Měl jsem příležitost dnes… mluvit s Potěmkinem, kterého jsem infor-

moval o jednání předsedy naší vlády s Henleinem... Naznačil jsem, že 

mám přímo od presidenta republiky správy o naprosté shodě v koalici. 

Byl jsem rád, že jsem to mohl Potěmkinovi říci, neboť Litvinov mi při 

posledním rozhovoru vyjevil své obavy z vnitřního konfliktu. Prý 

Hodža kloní se v poslední době názorům Beranovým, o němž je zná-

mo, že chce stůj co stůj dohodu s Německem a změny v zahraniční po-

litice. Zmínil jsem se Potěmkinovi o svých správách, že v Paříži je nyní 

nálada pro brzké sjednání konkrétní dohody o synchronizovaném po-

stupu při konfliktu… Vlastní iniciativa Francie ulomí ostří nepřátelské 

propagandě proti Československu… Potěmkin živě se mnou souhlasil 

a řekl, že naše taktika je správná… (Por. Ve službách ČSR, I. zv., s. 96 

a n.). 

 

 

25. Benešov rozhovor s Newtonom 
 

 

Fierlinger vytýka obsah rozhovoru prezidenta Beneša s anglickým vyslan-

com v Prahe Newtonom. Čo povedal prezident Newtonovi? Dá sa to zhrnúť 

vo vetách, ktoré Newton v správe z 18. mája 1938 (dokument č. 229) repro-

dukoval takto: 

 

Vztahy Československa s Ruskem vždy byly a zůstanou druhořadého 

významu, závislé na postoji Francie a Velké Británie... Každé spojení 

s Ruskem bude vždy pouze prostřednictvím západní Evropy 

a Československo odmítne stát se nástrojem ruské politiky… Českoslo-

vensko se dívá na význam Ruska objektivně. Domnívá se, že snad 

máme sklon podceňovat význam Ruska… Dr. Beneš dále zdůraznil, že 

zájem, který má západní Evropa o nezávislost Československa 

a střední Evropy, tvoří dostatečnou protiváhu ruského vlivu ve střední 

Evropě, nebo jej omezuje. Je západník, avšak nepřeje si vylučovat 

Rusko z Evropy, kde by mohlo být užitečnou protiváhou proti němec-

kému tlaku. Věří, že stejně tak potřebuji Ruska jako činitele rovnováhy 

Francie a Anglie. Pokus vyloučit Rusko z Evropy by byl, domnívá se, 

zhoubný a jen by je nutil, aby uzavřelo smlouvu s Německem proti 

zbytku Evropy. 
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Treba si uvedomiť, že prezident Beneš toto povedal anglickému vyslancovi 

pri tej príležitosti, keď tento menom svojej vlády na neho naliehal, aby sa 

Československo dalo dobrovoľne pod nadvládu Nemecka. Toto naliehanie, 

ako som už uviedol, Beneš odmietol. 

 Vo Veľkej Británii bola vtedy u moci Chamberlainova konzervatívna 

vláda. Táto sa bála rozmáhajúceho sa Sovietskeho zväzu a nerada videla náš 

spojenecký zväzok s ním. V prípadnom odstúpení ČSR od tohto spojenectva 

a v jeho priklonení sa k Nemecku by táto anglická vláda videla oslabenie 

postavenia Sovietskeho zväzu a zamedzenie jeho vplyvu na západ. Pri tom, 

pravda, nemyslela, že by sa zaradenie ČSR do nemeckej mocenskej sféry 

malo stať tak brutálnym spôsobom, ako to neskoršie Hitler predviedol. Vo 

svojej krátkozrakosti nepočítala ani s tým, že by takého naštrbenie českoslo-

venskej samostatnosti mohlo mať pre náš národ tie následky, ktoré sa po-

tom skutočne dostavili. Beneš vtedy ešte predpokladal, ako je to z celého 

rozhovoru s Newtonom zrejmé, že Anglicko v svojom vlastnom záujme ne-

môže nechať ČSR padnúť. Preto musel manévrovať tak, aby si zachoval pria-

zeň Anglicka, vzhľadom na možný vojnový konflikt s Nemeckom. Anglická 

priazeň k nám by bola mala rozhodne veľký vplyv i na váhajúcu Franciu. Od 

postoja britskej ríše záviselo v značnej miere to, či Francúzsko pôjde s nami 

do vojny. A predsa Beneš zamietol anglické návrhy, aby sme sa dali pod 

vplyv Nemcov a aby sme sa od Sovietskeho zväzu odpútali. 

 Čo sa týka pomeru k Sovietskemu zväzu, tu Beneš naopak zdôrazňo-

val, že vylúčiť Sovietsky zväz z Európy, čo by zahŕňalo i zrušenie jeho spoje-

neckého pomeru s Československom, by bolo veľkou politickou chybou 

a malo by zhubné následky. Vytýkal Angličanom, že podceňujú význam 

Ruska. Keď Beneš podmieňoval náš spojenecký pomer so Sovietskym zvä-

zom spojenectvom s Francúzskom, nepovedal nič nového. V českosloven-

sko-sovietskej zmluve bolo predsa výslovne stanovené, že Sovieti sú povinní 

pomáhať nám vo vojne iba vtedy, ak Francúzsko splní spoju spojeneckú po-

vinnosť. Niečo iné bola zmluva československo-francúzska, ktorá neobsaho-

vala takúto podmienku a stanovila povinnosť Francúzska pomáhať nám 

v prípadnej vojne bezpodmienečne a bez ohľadu na to, či nám druhá moc-

nosť pomáha alebo nie. Z tejto významnej rozdielnosti týchto dvoch zmlúv 

bolo každému od samého prvu vždy jasné, že hlavným pilierom nášho ob-

ranného systému bolo Francúzsko a že Sovietsky zväz prichádzal do úvahy 

len v druhom rade. Takto posudzoval náš spojenecký pomer k nemu 

i Sovietsky zväz. Neskoršie poukážem na to, že i v najkritickejších chvíľach 

krízy Československa v roku 1938 Sovietsky zväz vychádzal z tohto stanovi-

ska. Či toto stanovisko a zodpovedajúci obsah československo-sovietskej 
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zmluvy bol pre nás výhodný a či sa v kritických chvíľach neukázal pre nás 

nešťastným, je iná otázka. Fakt je, že zmluva bola Československom 

a Sovietskym zväzom uzavretá takto a oboma stranami vždy takto interpre-

tovaná. Ani Fierlinger ju nikdy inak neinterpretoval. Prečo teraz tie obvine-

nia proti Benešovi, že charakterizoval náš pomer k Sovietskemu zväzu podľa 

nesporného znenia a ducha tejto zmluvy? 

 Je tiež podivné, že práve bývalý diplomat Fierlinger, ktorý si vždy 

veľmi zakladal na svojich vynikajúcich diplomatických schopnostiach, vytý-

ka prezidentovi Benešovi, že pred Angličanom takto charakterizoval náš 

pomer k Rusku. Ako som spomenul, prvoradou úlohou Benešovej politiky 

počas krízy roku 1938 bolo, aby si pre prípad vojny s Nemeckom zabezpečil 

činnú podporu Francúzska a britskej ríše. Len touto podporou by sa bola 

dala eventuálna vojna vyhrať, resp. Hitlera odstrašiť, aby sa do vojnového 

dobrodružstva nepúšťal. Inak, neskoršie udalosti dostatočne ukázali, že bez 

pomoci Západu by sa Hitlerova moc nebola dala zlomiť. Keď teda išlo 

o budúci osud Československa, musel prezident Beneš napnúť všetky svoje 

sily, aby si získal západné mocnosti na svoju stranu. Čo je to za diplomata, 

ktorý nechápe, že za takýchto okolností nemohol predsa prezident Beneš 

vykladať zástupcovi britskej vlády, že Československo sa musí prestať orien-

tovať na západ a že sa musí stať nástrojom sovietskej politiky?! Čo je to za 

diplomata, ktorý nechápe, že vláda, ktorá vtedy rozhodovala o osudoch brit-

skej ríše a aj o otázke vojny a mieru, nemala porozumenie pre situáciu Čes-

koslovenska práve preto, lebo už i len v našom druhoradom spojenectve so 

Sovietskym zväzom vetrila nebezpečie rozšírenia boľševického vplyvu na 

západnú Európu?! V snahe zmierniť toto mylné nazeranie, rozptýliť takéto 

obavy a získať si priazeň tejto vtedy rozhodujúcej veľmoci, nemohol predsa 

Beneš potvrdzovať obavy, pre ktoré nás vtedy Západ opúšťal. Dnes vieme, že 

každý takýto pokus bol márny. Ale v tých kritických časoch i Litvinov, 

i sovietska vláda dúfali, že sa podarí priviesť zmenu postoja Francúzska 

a Anglicka, a tým zachrániť mier a prekaziť poníženie a katastrofu Českoslo-

venska. Preto bolo samozrejmou povinnosťou prezidenta Beneša, aby sa o to 

pokúsil i v diplomatických rozhovoroch so zástupcami vlád týchto krajín. 

Nie div, že i Litvinov a Potemkin boli spokojní s politikou našej vlády 

a uznali našu taktiku za správnu. 

 Ale aj keď sa Beneš snažil nakloniť Veľkú Britániu pre našu vec, pred-

sa sa nedopustil žiadneho nedôstojného prifarbovania svojej zahraničnej 

politiky. Vysvetlil anglickému vyslancovi svoju politiku stredu, tak ako to 

robil aj predtým v mnohých svojich verejných prejavoch v parlamente a na 

medzinárodných fórach. Benešovou politikou predsa vždy bolo, že ČSR, le-
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žiaca medzi dvoma kolosmi – germánskym a ruským – sa nemá stať vaza-

lom ani jedného ani druhého, a to nemá byť len záujmom Československa, 

ale i celej Európy, teda aj Západu. Takúto politiku by podľa Beneša mal Zá-

pad priamo garantovať. Zmluva so Sovietskym zväzom mala zabezpečiť, aby 

sa ČSR nedostala ako vazal alebo v ešte horšom postavení do područia Ne-

mecka. A garancia Západu by mala znemožniť, aby sa podobné snahy voči 

Československu neuplatnili zo strany Sovietskeho zväzu. Takto chápal čes-

koslovenskú zahraničnú politiku, okrem nacistov, celý svet. Takto ju chápal 

aj Sovietsky zväz. Ak by sa boli západné mocnosti tejto koncepcie vždy pri-

dŕžali, potom by neprišlo ani k vojnovým ani k povojnovým katastrofám. 

Dnes snáď nie je potrebné debatovať o tom, či je táto zahraničnopolitická 

koncepcia správna alebo nie. Fakt je, že bez jej uplatnenia Československo 

nemôže byť celkom samostatným štátom. 

 

 

26. O údajnej slabosti československých štátnikov 

vo vnútropolitických otázkach 
 

 

Treba ešte skúmať, či je správne Fierlingerovo obvinenie, že ním citované 

dokumenty dokazujú, že naši štátnici v postoji voči cudzím diplomatom do-

kázali i vo vnútropolitických otázkach osudnú slabosť, a tým vraj priamo 

zavinili mníchovskú katastrofu. 

 Už som vysvetlil, prečo sa naši zodpovední štátnici nemohli vyhnúť 

tomu, aby niekedy nehovorili s diplomatickými zástupcami interesovaných 

štátov aj o našom najpálčivejšom vnútropolitickom probléme, o otázke čes-

koslovenských Nemcov. Nemohli predsa s Eisenlohrom o tom nehovoriť, 

keď Nemecko hrozilo vojnou práve kvôli tejto otázke a zimnične sa na ňu 

pripravovalo. Nemohli nehovoriť ani s anglickým vyslancom, keď na postoji 

tento veľmoci záležalo, či sa voči Nemecku ubránime alebo nie. Nemecko 

sprvu predstieralo, že by ho ďalekosiahlejšie koncesie pre našu nemeckú 

menšinu odvrátili od agresívnosti a zabezpečili by dobrý susedský pomer. 

Angličania zase spočiatku verili, že takéto koncesie skutočne odvrátia vojnu 

a privedú vnútornú a medzinárodnú stabilizáciu pomerov. Preto na nás na-

liehali, aby sme henleinovcov uspokojili. Nuž, viďme, čo dokazujú Fierlinge-

rove dokumenty o tom, ako sa naši štátnici zachovali. 
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I. 

Čo vyhlásil v tejto otázke prezident Beneš vyslancovi Eisenlohrovi? Eisen-

lohr o tom napísal v svojej správe (dokument č. 56) toto: 

 

Beneš doufá, že bude s to během svého presidentského období, tj. 

v pěti letech, rozřešit problém menšin. Půjde v této věci tak daleko, jak 

jen to dovolí jednota a celistvost státu. Nechce však žádné handrková-

ní a žádné ústupky ani aktivistům, ani sudetoněmecké straně; je nao-

pak povinností vlády, aby vyřídila tuto otázku ku prospěchu všech su-

detských Němců bez koncesí nebo slibů. Řekl, že nejbližšími věcmi, 

jimiž bude třeba se zabývat, je otázka německých škol a otázka zasta-

vení budování soustavy škol určených k čechizaci, otázka úředníků 

v sudetoněmecké oblasti a v ústředí, a konečně ústupky v oblasti ad-

ministrativy vzhledem k jazykovým otázkám. 

 

To, čo tu Beneš povedal nemeckému vyslancovi, bolo už predtým opätovne 

verejne povedané príslušnými československými činiteľmi. Otázku nemec-

kého školstva som v roku 1933 dal na pretras, keď som ako minister škol-

stva, s predbežným súhlasom prezidenta Masaryka, ministra Beneša 

a Československej sociálnodemokratickej strany, predložil do vlády návrh 

zákona o úprave organizácie školstva. Podľa tohto návrhu by sa staré zem-

ské školské rady nahradili podobnými útvarmi, ale na celkom demokratic-

kom základe, a v každej takejto zemskej školskej rade by sa boli zriadili au-

tonómne národnostné sekcie, v ktorých by si každá národnosť sama spravo-

vala svoje školstvo. Túto osnovu som vtedy predložil na diskusiu aj verej-

nosti. Ako je známe, z osnovy sa zákon nestal pre odpor z rôznych strán. Ale 

diskutovalo sa o nej v tlači, na schôdzach a v odborných kruhoch. Ja sám 

som svoju osnovu obhajoval na mnohých verejných schôdzach. Inak, predo 

mnou už Hodža, ako vtedajší minister školstva, opätovne verejne hovoril 

o svojich plánoch poskytnúť Nemcom školskú autonómiu. 

 Čo sa týka zastavenia budovania škôl čechizačných, poznamenávam, 

že boli niektoré tzv. menšinové české školy, ktoré mali pramálo českého 

žiactva a snažili sa preto získať si nemecké deti, čo vzbudzovalo v nemeckom 

obyvateľstve zlú krv. Ako minister školstva som sa snažil odstrániť tento ne-

švár a hovoril som o tom verejne v každoročnej rozpočtovej debate 

v rozpočtových výboroch poslaneckej snemovne a senátu. Aj Hodža sa opä-

tovne postavil proti tzv. Seelenfangu (lapaniu duší). Bolo tiež všeobecne 

známe, že som vedúceho úradníka na ministerstve, zodpovedného v týchto 

otázkach (sekčného šéfa Mlčocha), nahradil v tejto agende iným úradníkom, 

len aby sa uplatnila moja snaha odstrániť spomenutý nešvár. A čo sa týka 
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väčšieho zamestnania Nemcov ako úradníkov v pohraničnom území 

a v centrálnych štátnych úradoch, už som uviedol, že Hodžova vláda už vo 

februári 1937 vydala verejné inštrukcie, aby sa Nemcom postupne dostalo 

toľko úradníckych miest, koľko pomerne zodpovedalo počtu nemeckého 

obyvateľstva u nás. 

 Je nepochopiteľné, prečo by nesmel prezident Beneš hovoriť 

o všetkých týchto problémoch, ktoré roky a roky zaoberali mysle našej ve-

rejnosti. A čo je hlavné, Beneš pri tom vyhlásil, že neurobí henleinovskej 

strane žiadne ústupky a túto otázku vyrieši bez koncesií, podľa záujmov jed-

noty a celistvosti štátu. Teda nie tak, ako na to naliehali Eisenlohr, Hitler 

a Henlein. V čom bola teda tá Benešova slabosť, ktorú mu Fierlinger vytýka? 

 

II. 

Z Fierlingerových dokumentov vyplýva niečo iné, než to, čo z nich on vyčí-

tal. Tak napr. anglický vyslanec Newton 2. apríla 1938 telegrafoval do Lon-

dýna (dokument č. 124) o výsledku svojho úsilia dosiahnuť u českosloven-

ských vládnych kruhov to, aby radikálnym spôsobom vyhoveli henleinov-

ským požiadavkám o prebudovaní československého štátu. V tomto tele-

grame oznamuje Newton aj to, že Jan Masaryk mu vraj povedal nasledovné: 

 

V případě, že by čs. vláda shledávala příliš nesnadné veřejně připustit, 

že Československo je stát národnostní spíše než stát národní, je při-

praven vzít na sebe (totiž Jan Masaryk, pozn. I. D.) všechny eventuální 

nepříjemné důsledky a učinit toto prohlášení ve veřejném interview. 

 

V tom istom telegrame však Newton tvrdí i to, že prezident Beneš zarazil 

Masarykovi, aby takéto vyhlásenie urobil. 

 Akým právom napáda Fierlinger Beneša, že svojimi rozhovormi 

s týmito diplomatmi pripravoval cestu ku kapitulácii, keď práve naopak zau-

jal proti ich naliehaniam veľmi rozhodné a dôstojné stanovisko? 

 A ako môže komunista Fierlinger zazlievať Janovi Masarykovi, že 

chcel vyhlásiť v novinách československý štát za štát národnostný a priznať, 

že nie sme vlastne štátom národným? Veď dávno predtým, než chcel Jan 

Masaryk verejne prízvukovať tieto názory, tak boli predsa dávno oficiálnym 

stanoviskom Komunistickej strany Československa! Za celého trvania prvej 

republiky hlásala komunistická strana toto svoje stanovisko ako kardinálnu 

čiastku svojho programu. Ako môže tak presvedčený komunista, akým je 

Fierlinger, zazlievať Janovi Masarykovi, že si osvojil aspoň časť komunistic-

kého programu o štruktúre Československej republiky? Zazlieva mu snáď aj 

to, že si neosvojil ďalšiu časť komunistického programu, ktorá dávala sudet-
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ským Nemcov právo, aby sa odtrhli od ČSR aj s celým územím, ktoré sme im 

vraj podľa rezolúcií komunistických zjazdov anektovali?! 

 

III. 

Vyslanec Newton naliehal aj na predsedu vlády Hodžu. Naša vláda vtedy 

vypracovala tzv. národnostný štatút. Bol to veľký elaborát, ktorý vlastne ne-

obsahoval nič nového, len systematicky zozbieral a vypočítal všetky naše 

platné právne predpisy vzťahujúce sa na práva národnostných menšín. 

V tomto súhrnom zostavení sa ukázalo, že Nemci u nás užívajú také práva 

ako nikde inde kde sú v menšine, a až na nepatrné výnimky sú všetky tieto 

predpisy aj v skutočnosti prevádzané. Hodžova vláda sa usilovala, aby sa 

stal skutkom aj zvyšok týchto práv. V tomto zmysle urobil vtedy Hodža aj 

verejný prejav. To však neuspokojilo ani henleinovcov, ani anglického vy-

slanca v Prahe, ktorý, ako vieme, zastával stanovisko, že nedostatočné vyho-

venie henleinovským prianiam prinúti Hitlera, aby napadol Českosloven-

sko. Pán Newton naliehal teda na Hodžu a telegrafoval o tom 2. apríla 1938 

anglickému zahraničnému ministrovi Halifaxovi (dok. č. 122): 

 

… Využil jsem této příležitosti, abych sdělil ministerskému předsedovi 

svou obavu, že jeho rozhlasová řeč bude sotva stačit na to, aby ujistila 

kritiky, že to československá vláda skutečně zamýšlí doopravdy. Řekl 

jsem, že se ve skutečnosti tvrdí, že v případě a od té chvíle, jakmile by 

se zdálo, že bezprostřední krise minula, by československá vláda patr-

ně neudělala nic účinného. Upozornil jsem jej rovněž na nejspíše nic 

dobrého nevěštící povahu řeči pana Hitlera, podávanou v berlínském 

telegramu č. 55. 

 

Ako vidieť, bolo to veľmi kategorické formulovanie stanoviska anglickej vlá-

dy. A Fierlinger obviňuje Hodžu, že preochotne vyhovoval anglickým pria-

niam. Čo však v skutočnosti na tento anglický nátlak Hodža povedal? New-

ton o tom referuje v tom istom telegrame toto: 

 

Ministerský předseda (totiž Hodža, pozn. I. D.) vysvětlil, že nemůže jít 

dále, než šel v této chvíli, částečně z důvodů taktických, že však má za 

sebou presidenta a vládu a je rozhodnut neučinit žádné polovičaté 

opatření, nýbrž držet se narýsovaného programu a dosáhnout řešení 

rozhodujícího a konečného. 

 

Inými slovami, Hodža vyhlásil, že sa drží národnostného štatútu schválené-

ho československou vládou, ten v celom rozsahu prevedie, ale ďalej ísť ne-

môže. Newtonove naliehania teda nemali úspech. Ani z tejto časti Fierlinge-
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rovho dokumentu sa nedá vyčítať slabosť československého predsedu vlády, 

aspoň nie pre dobu, o ktorej tento dokument referuje. 

 

IV. 

Keď porovnáme jadro vyhlásení prezidenta Beneša a ministerského predse-

du Hodžu o zahraničnej politike ČSR a vnútropolitickej otázke našich Ne-

mcov, ktoré podľa Fierlingerových dokumentov poskytli zahraničným dip-

lomatom, tak musíme konštatovať, že sa ich vyhlásenia vcelku dobre kryli. 

Ďalej je možné konštatovať, že kľudne a dôstojne vyjadrovali českosloven-

ské stanovisko. A mali veru veľmi ťažký úkol. Museli sa brániť nielen proti 

agresívnemu a dotieravému zahraničnému a vnútornému nepriateľovi, ale 

súčasne museli neustále prevádzať ešte ťažší boj, od výsledku ktorého závi-

selo, či sa vôbec budeme môcť ubrániť voči nepriateľskej agresii. Museli 

prevádzať boj o odvrátenie našich západných priateľov od politiky, ktorú 

títo už vtedy pripravovali a i sledovali, a to, že v otázke, ktorá bola osudovo 

významná pre existenciu nášho štátu, nepodporovali nás, svojich priateľov 

a spojencov, ale viac počúvali nášho úhlavného nepriateľa. Ten sa už vtedy 

pripravoval na to, aby sa po našej likvidácii pokúsil vo vhodnej chvíli zlikvi-

dovať aj ich. Bol to pre našich štátnikov nervy vysiľujúci boj. Ale nič 

z Fierlingerových dokumentov nepoukazuje na to, že by Beneš, Hodža alebo 

Krofta stratili nervy a kľudnú rozvahu. Nervy, rozvahu a triezvy úsudok si 

zachovali až do konca. Aj keď boli neskoršie pod najhroznejším tlakom nú-

tení urobiť spolu s celou vládou pre náš štát a národ čo najbolestivejšie roz-

hodnutie, tak sa tak nestalo kvôli tomu, že by stratili nervy, ale proste preto, 

že po dôslednom, svedomitom, triezvom a svojej zodpovednosti si vedomom 

uvážení všetkých okolností nebolo inej cesty pre záchranu národa pred ešte 

väčšou a osudnejšou katastrofou. 

 Fierlinger uverejnil svojich sedem dokumentov, aby nimi dokázal 

údajnú pochabosť, slabosť, ústupčivosť, nešikovnosť, či dokonca zradu na-

šich vedúcich štátnikov v roku 1938. Ukázal som, čo je v týchto dokumen-

toch skutočne obsiahnuté a ako je potrebné tieto dokumenty hodnotiť. Uká-

zal som, že i tieto dokumenty sú dokladom toho, ako sa štátnici malého, 

opusteného národa, obklopeného zo všetkých strán číhajúcimi dravými 

a zákernými nepriateľmi, a ohrozeného tiež zvnútra, vedeli v povedomí svo-

jej veci pevne až do krajnosti brániť proti všetkým naliehaniam, tlakom, 

hrozbám a intrigám. Áno, tieto dokumenty sú toho dokladom; napriek to-

mu, že sám Fierlinger o nich musel konštatovať, že sú zrejme tendenčne 

upravené a snažia sa časť viny za Mníchov zvaliť na československých štát-

nikov. Fierlinger má pravdu jedine v tom, že v jeho dokumentoch figurujúci 
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anglickí a nacistickí diplomati, verní vykonávatelia hitlerovskej, resp. cham-

berlainovskej reakčnej politiky, sa vo svojich správach, teraz Fierlingerom 

víťazoslávne vyťahovanými, snažili tendenčne prevaliť zodpovednosť za zná-

silnenie Československa na pražských vládnych činiteľov. A Fierlinger, ktorý 

predtým ešte aj v Moskve obhajoval Beneša, či dokonca Hodžu, teraz len na 

podklade týchto dokumentov, ktorým čiastočne ani sám neverí, obviňuje 

Beneša, Hodžu, Kroftu a vládu zo slabosti, z ústupčivosti, ba až zo zrady. 

 Nejdem tu skúmať, akým právom v tejto súvislosti Fierlinger obviňuje 

americkú politiku, ktorá predsa s Mníchovom nemala nič dočinenia. Ame-

rická politika sa dostala do rámca Fierlingerových úvah asi z toho dôvodu, 

že v dobe, kedy písal svoj pamflet, bol za spoľahlivého komunistu považova-

ný len ten, kto nadával na všetko americké. 

 

V. 

Podľa Fierlingerovho príkladu aj iní autori vytýkajú Benešovi, Hodžovi 

a vláde priam zradnú slabosť voči nátlaku a naliehaniam západných štátni-

kov a diplomatov. Tvrdia, že Beneš aj Hodža im až priam ponížene nadbie-

hali. Menovite taký Rudolf Beckmann (v knihe K diplomatickému pozadí 

Mnichova, Praha, 1954), len aby dokázal údajnú Benešovu nedôstojnú 

ústupčivosť či dokonca zradu, hýri nepravdivými či polopravdivými 

a z kontextu vytrhnutými, neúplnými a tendenčne zostavenými citátmi, a to 

aj z anonymných, nacistických a iných podobných prameňov. Tento Nemec, 

ktorý sa vo svojich spisoch geruje ako vášnivý český vlastenec, nemá už len 

pre tento svoj nacionálny a politický hermafrodizmus najmenšej schopnosti, 

aby sa vžil do Benešovho duševného rozpoloženia, ktorý s napnutím všet-

kých telesných a duševných síl, svojím veľkým intelektom a nevšednými 

diplomatickými schopnosťami, hájil v najkritickejších časoch nebezpečne 

napadnutú existenciu svojho vlastného diela, Československej republiky. 

Beckmann a jemu podobní autori to nemôžu chápať ani preto, lebo na vzni-

ku československého štátu nemali najmenšieho podielu a boli skôr proti 

nemu. Ani neskoršie s našou československou vlasťou citovo nezrástli, 

a preto i teraz ju chápu len ako nimi dobytú mocenskú pozíciu a prostriedok 

v službách uskutočnenia plánov komunistického kozmopolitizmu. Tomuto 

predurčenému cieľu slúžia ich spisy a nie objektívnemu zisteniu historic-

kých skutočností. Tento cieľ momentálne vyžaduje, aby Beneš a jeho spolu-

pracovníci boli predstavovaní ako exponenti „veľkoburžoázie“, „západného 

kapitalizmu“, „mníchovskej zrady“, „zradcov českého národa“ atď. Podľa 

tohto cieľa títo autori zostavujú svoje „doklady“ a citáty; prirodzene, 

s vynechaním všetkého, čo by len trochu naznačovalo pravdivosť opaku ich 
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argumentácie. Beckmann dáva tomuto predurčenému zámeru okatý výraz a 

nijako neskrýva svoju až chorobnú nenávisť voči Benešovi. Nazýva ho pravi-

delne „zrádcem“, „agentem západního imperialismu“, „diplomatickým 

a státnickým trosečníkem“, hovoriac stále o „Benešově zrádné povolnosti“, o 

„hnusném kosmopolitickém západnictví Benešovém“, o jeho „zrádném bez-

ectném západnictví“, o tom, že „Beneš zbaběle a nedůstojně reagoval“ na 

západné návrhy, že „nestoudně podléhal Runcimanovi“ atď., atď. Podobne 

sa Beckmann vyslovuje o všetkých osobách, ktorých činnosť podrobuje kri-

tike. Pozbavuje tým svoju prácu serióznosti a degraduje ju na úroveň nekri-

tického, tendenčného a hulvátskeho agitačného pamfletu. 

 Nemožno sa preto diviť, že autori a kritici takýchto kvalít nemôžu 

a ani nesmú pochopiť, akú neľahkú prácu konali Beneš a Hodža, keď museli 

jednať s diplomatickými zástupcami západných mocností. Vytýkajú našim 

štátnikom, že sa snažili získať si priazeň a pomoc Západu, aj keď vraj už 

mohli a museli vidieť, že je to všetko márne. Naproti tomu sa vraj vôbec ne-

usilovali využiť pomoc Sovietskeho zväzu. Tieto horlivé, až ponižujúce poku-

sy získať si Západ, a to negligovanie Sovietskeho zväzu boli vraj preto, lebo 

Benešovi a jeho spolupracovníkom nešlo ani tak o existenciu Českosloven-

ska, ale vraj o to, aby československý štát, hoci aj v zmenšenej forme, ostal 

zachovaný ako spoľahlivá bašta západného kapitalizmu. K tomu treba po-

znamenať, že Beneš nemal najmenšej pochybnosti o tom, že Sovietsky zväz 

dodrží svoje záväzky, ktoré prevzal voči nám v aliančnej zmluve. Nebolo 

preto potrebné, aby orodoval o sovietsku pomoc; tá sa rozumela sama se-

bou. Naproti tomu sa však Francúzsko a Británia všemožne usilovali, aby sa 

zbavili voči nám svojich povinností, ktoré vyplývali zo spojeneckej zmluvy, 

resp. z eventuálneho rozhodnutia Spoločnosti národov. Z tohto dôvodu 

a v snahe znemožniť tieto pre nás nebezpečné západné zámery, muselo byť 

úsilie našich štátnikov obrátené k západným mocnostiam a týmto smerom 

musela byť nasadená páka. A keď na nátlak Západu ustupovali pred henlei-

novsko-hitlerovskými vnútropolitickými požiadavkami, tak to predsa nero-

bili preto, že by mali radosť z takéhoto nesmierneho posilnenia nežiaduceho 

nemeckého vplyvu vo vnútri ČSR. 

Neodhodlávali sa k týmto postupne urobeným ústupkom ani preto, 

aby za každú cenu zachraňovali mier. Išlo im tu hlavne o niečo celkom iné. 

Aj keď v tej dobe nemal ešte nikto bezpečné doklady o tom, že Hitlerovi ide 

o úplné zničenie Československa, tak predsa sa počítalo s tým, že ho neus-

pokoja ani najďalekosiahlejšie vnútropolitické koncesie v prospech našich 

Nemcov, a nakoniec predsa len prevedie svoju agresiu do dôsledkov a Čes-

koslovensko napadne. Našim štátnikom išlo teda o to, aby pre tento prípad 
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vytvorili psychologické predpoklady pre obrat v západných úmysloch a pre 

ich politickú a mravnú povinnosť neodoprieť nám pomoc, a to aj napriek 

veľkej nechuti západných mocností ísť do vojny. Takéto predpoklady sa ne-

dali vytvoriť stálym tvrdohlavým zamietaním všetkého, čo nám Západ radil; 

ani nie vystatovaním sa jednostrannou orientáciou na Sovietsky zväz. To by 

západné mocnosti len viac posilnilo v ich politike desinteresmentu. Takto 

treba posudzovať nesmierne chúlostivé, komplikované, neľahké a nevďačné 

Benešovo taktizovanie. Bol to z jeho strany pokus, aby v prípade vojny 

s Nemeckom bola v nej nakoniec predsa len získaná účasť Francúzska 

a Británie. Že sa ten pokus nezdaril, to ešte neznamená, že bol nesprávny 

a že nemal byť urobený. 

 Pokus získať pomoc západných mocností bol totiž aj v línii politiky 

Sovietskeho zväzu, ktorému nebolo ľahostajné, či bude musieť do vojny 

Nemecka proti Československu zasiahnuť sám, izolovane, alebo spoločne so 

západnými mocnosťami. Súčasne s húževnatou ústupovou domácou takti-

kou našich štátnikov, namierenou na konečné získanie pomoci Západu 

v prípadnej vojne, sovietska vláda a jej zahraničný minister Litvinov vyvinu-

li najčulejšiu politickú a diplomatickú činnosť, aby donútili Francúzsko 

k obratu a k výkonu jeho spojeneckých povinností. Sovietski štátnici 

a diplomati sa usilovali o účasť Francúzska v eventuálnej vojne proti Hitle-

rovi nie z nejakej sadistickej túžby vidieť krvácať francúzsky ľud, ale preto, 

že vedeli, že túto vojnu by pre nás nemohli úspešne zakončiť sami, bez po-

moci ostatného sveta. Okrem toho, len účasť Francúzska vo vojne by bola 

vytvorila zmluvnú povinnosť Sovietskeho zväzu pomáhať nám najúčinnej-

ším spôsobom. 

 Na inom mieste uvádzam, že dr. Beneš a jeho spolupracovníci museli 

viesť boj v kritickom roku 1938 dvojakým smerom. Predovšetkým sa museli 

brániť proti útokom Nemcov v zahraničí aj doma. Museli sa však brániť aj 

voči snahám Francúzska a Británie, ktorí sa snažili zbaviť svojich záväzkov 

vyplývajúcich buď zo spojeneckej zmluvy alebo z členstva v Spoločnosti ná-

rodov. Bol to zápas o Francúzsko a o Britániu, v priebehu ktorého sme mu-

seli na ich stály nátlak robiť koncesie sudetským Nemcom, a to len preto, 

aby sme vytvorili predpoklady, na základe ktorých by aj západné mocnosti 

mohli ísť s dobrým svedomím do vojny na našu obranu a spolu so Soviet-

skym zväzom poraziť hitlerovské Nemecko. 

 Beckmann sa tejto ťažkej ústupovej taktike prezidenta Beneša cynicky 

posmieva a ohovára ho z preochotného vysluhovania Západu a z ľahkomy-

seľného podrobenia sa západným žiadostiam. Že to tak nebolo, to vysvitá 
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z Chamberlainovho výkladu na schôdzi anglických a francúzskych štátnikov 

18. septembra 1938. Chamberlain tam uviedol, že Runciman 

 

podal zprávu o rozmluvě, kterou měl s Dr. Benešem před svým odjez-

dem z Prahy, a která musela být pro Beneše velmi trapná. Když se Be-

neš vyjádřil poněkud vzrušeně o možnosti, že při rozhovorech (Cham-

berlaina) s Hitlerem budou obětovány zájmy Československa, Runci-

man odpověděl, že každá oběť československých zájmů může být kla-

dena za vinu pouze Dr. Benešovi. Jednal stále jen váhavě a opožďoval 

se, předkládaje nezbytné návrhy, když již dávno uplynul čas, kdy mohli 

být přijaty. Situace se neustále zhoršovala, protože Dr. Beneš byl neu-

stále pozadu za událostmi místo před nimi.“ 

(Mnichov v dokumentech I., s. 124). 

 

Ako vidieť, Benešovi odporcovia, či už sú to Runciman a Chamberlain alebo 

Fierlinger a Beckmann, jednomyseľne tvrdia, že za každú ujmu českoslo-

venských záujmov je zodpovedný dr. Beneš. Rozchádzajú sa len v tom, že 

kým Fierlinger a spol. mu vytýkajú príliš ochotné a devótne ustupovanie 

pred západnými mocnosťami, tak Runciman a spol. mu zazlievajú neochotu 

k týmto ústupkom, t. j. že stále dlho oponoval, snažil sa mnohému čo možno 

vyhnúť a len ťažko a postupne sa podroboval, keď už nebolo iného východi-

ska. 

 Komu veriť? Myslím, že v tomto bode treba skôr veriť Runcimanovi, 

pretože vtedy, keď podával o svojej misii referát Chamberlainovi, nemal 

a nemohol mať záujem na tom, aby kreslil veci inak, než sa skutočne odo-

hrali. Beckmann, Fierlinger a spol. naproti tomu vychádzali z vopred im ur-

čeného a predpísaného straníckeho účelu a plánu: urobiť z Beneša za každú 

cenu zradcu, a to nie preto, že ním skutočne bol, ale jedine preto, že to mo-

mentálne stranícke záujmy takto tvrdiť vyžadujú. 

 

 

27. Útoky na Jana Masaryka 
 

 

Musím sa ešte zaoberať útokmi, ktoré vo svojom pamflete podnikol Fierlin-

ger voči Janovi Masarykovi, tvrdiac, že „nikdo nemůže dnes sejmout z něho 

hroznou odpovědnost, že byl jedním z těch, kteří katastrofu na Českosloven-

sko přímo přivolali“. (Por. pamflet, s. 88). 

 Jan Masaryk a Fierlinger boli pred druhou svetovou vojnou dobrí ka-

maráti. Keď bol Masaryk za tejto vojny zahraničným ministrom exilovej 
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londýnskej československej vlády, Fierlinger nič nenamietal proti tomu, aby 

slúžil pod Masarykom ako vyslanec. Proti Masarykovej osobe nenamietal 

nič do takej miery, že keď sa Fierlinger stal v poslednom mesiaci vojny mi-

nisterským predsedom a vrátil sa aj s vládou do vlasti, tak si Masaryka do 

tejto vlády pribral ako ministra zahraničia. Ak by bol býval presvedčený, že 

Masaryk „přímo přivolal“ na Československo hitlerovskú katastrofu, tak 

s ním predsa nemohol sedieť v jednej vláde! Nuž, Fierlinger sa o tomto cha-

raktere Jana Masaryka presvedčil až po jeho smrti. Je vôbec charakteristic-

ké a poučné, že s obvineniami proti Masarykovi, Benešovi, Hodžovi či Krof-

tovi prichádza až po ich smrti. Keď Jan Masaryk za tragických okolností 

zomrel, mal nad jeho rakvou hlboko precítenú reč vtedajší ministerský 

predseda Klement Gottwald a Fierlinger pri tom asistoval. Čo teda spôsobi-

lo, že sa z vychváleného štátnika, veľkého vlastenca a verného kamaráta stal 

vo Fierlingerových očiach zradcom vlasti a zločinným cynikom? Prečo zme-

nil Fierlinger po roku 1948 tak radikálne svoj úsudok o Janovi Masarykovi? 

Nuž, je na to dvojaký dôvod. Jeden, skutočný, je, že to bola zmena politickej 

situácie, ktorej sa Fierlinger dialekticky prispôsobil. Druhý bol formálny, 

ktorý vytiahol, aby ním zakryl svoj dialektický zvrat. Tento dôvod tvoria tri 

dokumenty, a síce dve telegrafické správy vyslanca Newtona a jeden tele-

gram anglického ministra zahraničia Halifaxa Newtonovi (dok. č. 122, 123 

a 124). Podívajme sa na obsah týchto dokladov a posúďme, či je na ich pod-

klade objektívne možné vytvoriť tak ťažkú obžalobu proti Janovi Masarykovi 

alebo proti iným vládnym činiteľom. Fierlinger totiž tvrdí, že tieto doku-

menty „samy o sobě usvědčují zahraniční ministerstvo, že si samo požádalo 

o arbitráž, jimž Československo bylo vydáno do rukou reakčných státníkú, 

že si samo požádalo o Runcimana a samo slibovalo dalekosáhlé a rychlé 

ústupky.“ 

Predovšetkým treba poznamenať, že aj o týchto dokumentoch Fierlin-

ger tvrdil, že sú zrejme tendenčne upravené a že v nich ide o pokus osprave-

dlniť chamberlainovskú politiku a zvaliť časť viny za udalosti, ktoré potom 

nastali, na pražskú vládu. (Por. pamflet, s. 75). A div divúci, takéto doku-

menty mu stačia, aby „samy o sobě“ usvedčili Beneša, Masaryka, Kroftu 

a iných. 

 Čo je v týchto dokumentoch? 

 V dokumente č. 122 vyslanec Newton telegraficky hlási 2. apríla 1938 

zahraničnému ministrovi Halifaxovi, že ho vyslanec Masaryk informoval 

o autoritatívnom pokyne, ktorý mu bol prednesený v Londýne v tom zmysle, 

aby československá vláda z vlastného podnetu informovala britskú 

a francúzsku vládu o tom, ako najďalej môže ísť v ústrety prianiam nemec-
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kej menšiny a aby zároveň požiadala o britské a francúzske dobré služby. 

V Prahe vraj prezident a vláda tento návrh prijali a teraz sa tam vraj pracuje 

na pláne vyriešenia otázky nemeckej menšiny. Ďalej Newton hlási, že bol 

u Hodžu a ten mu povedal, že plán bude za 8-10 dní hotový a že ho potom 

oznámi anglickej a francúzskej vláde s vyhlásením, že v prípade potreby bu-

dú ich dobré služby vítané. Z poznámky pripojenej k tomuto dokumentu vy-

svitá, že spomenutý autoritatívny pokyn vyšiel od anglického ministra vnút-

ra, predtým ministra zahraničných vecí, sira Samuela Hoarea, pri príležitos-

ti neformálneho obedu, a že Masaryk sa domnieval, že Hoare hovorí 

z neoficiálneho poverenia anglického predsedu vlády Chamberlaina a snáď 

i riaditeľa úradu zahraničného ministerstva Roberta Vansittarta. 

 Ďalší dokument je Halifaxov telegram Newtonovi tiež z 2. apríla 1938. 

Zdeľuje v ňom, že 25. marca sa Masaryk v rozhovore s Hoareom pýtal, akú 

radu by dal za daných okolností československej vláde vo veci sudetone-

meckého problému. Hoare vraj odpovedal, že hovorí ako starý priateľ, a že 

vyjadruje iba svoj osobný názor, že o podrobnostiach s Halifaxom nehovoril, 

ale jeho osobný názor je, že keby bol na mieste prezidenta Beneša, tak by 

požiadal britskú a francúzsku vládu aby mu poskytli dobré služby a pomohli 

mu uskutočniť skutočne vyhovujúcu úpravu pre nemeckú menšinu („... to 

give him their good offices in helping to make a really satisfactory arrange-

ment for the German minority“). Bolo by vraj oveľa lepšie, keby prezident 

Beneš sám prevzal iniciatívu vo veci toto druhu a že by tu nemal byť žiadny 

podnet nejakého diktátu zo zahraničia, akým spôsobom by mal naložiť so 

svojimi spoluobčanmi. Masaryk vraj povedal Hoareovi, že aj on sám prišiel 

k tomuto záveru. V tejto správe ešte Halifax doložil, že si pravdepodobne už 

v neďalekej budúcnosti vymení s československou vládou názory o tejto zá-

ležitosti, ale že by bolo žiaduce, aby iniciatíva k tomu vyšla z československej 

strany, a žiada preto vyslanca, aby sa o to postaral. 

 V treťom dokumente (č. 124) je Newtonov telegram Halifaxovi o tom, 

že mu Jan Masaryk povedal (dôsledne ho tituluje doktorom, hoci ním nebol; 

čo len dobre charakterizuje informovanosť tohto vyslanca), že by bol vďač-

ný, keby britský vyslanec v Berlíne mohol priamo alebo nepriamo stratiť 

slovo, aby presvedčil nemecké vládne a stranícke kruhy o tom, že ak budú 

mať štrnásť dní strpenia, bude môcť československá vláda preukázať svoju 

opravdivú snahu, aby uskutočnila ďalekosiahle riešenie svojho nemeckého 

menšinového problému. Vyslanec dodal, že tomu neverí, pretože v Prahe je 

silný odpor proti radikálnemu riešeniu, že aj Beneš zakázal, aby boli vládne 

návrhy spojencom predčasne zdelené, a že aj česká tlač je proti všetkým ďa-

lekosiahlym ústupkom. Anglický vyslanec preto navrhuje, aby tak Nemecko 
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ako aj Anglicko a Francúzsko vykonávali silný nátlak na ČSR, „nemyslí-li 

ovšem sir N. Hendersom, že neuspokojení v Německu nad postojem čs. vlá-

dy, jaký byl až dosud projeven, by nedosáhlo bodu vzplanutí“. 

 Tento sir Nevile Henderson (britský veľvyslanec v Berlíne) musel byť 

o tomto všetkom úradne upovedomený, pretože 5. apríla telegrafoval Hali-

faxovi (dok. č. 125): 

 

... nemám dôvod domnievať sa, že by vo veci československých návr-

hov bola nejaká zvláštna súrnosť. Je oveľa dôležitejšie, aby reformy 

boli radikálne, než aby návrhy boli vypracované prekotne, a ja by som 

veľmi nerád ešte i neoficiálne hovoril o veci s nemeckou vládou, ak by 

nebolo isté, že čs. vláda hodlá pracovať väčšmi na podklade národnos-

tí, než na podklade národne centralizovaného štátu. Všetko, čo obsa-

huje menej, je podľa môjho názoru odsúdené, aby skôr alebo neskôr 

stroskotalo. V telegrame, ktorý som napísal pred pár dňami... vyslovil 

som pevné presvedčenie, že nič, čo neobsahuje nejakú formu autonó-

mie a následkom toho opustenie ruského spojenectva, neposkytuje 

žiadneho výhľadu konečného riešenia mierovými prostriedkami. Jad-

ro celej otázky je právo na samourčenie. 

 

Skôr než budem analyzovať tieto dokumenty, musím naznačiť, aká bola vte-

dy situácia u nás doma a na medzinárodnej scéne, pretože len tak ich možno 

správne posúdiť. 

 Fierlinger ironizuje správu našich diplomatov o tom, že Göring dal po 

anexii Rakúska čestné slovo nášmu berlínskemu vyslancovi, že obsadenie 

Rakúska nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na ďalšie vzájomné vzťahy 

medzi Nemeckom a ČSR. Ale Fierlinger veľmi dobre vie (veď bol vyslancom 

aj vo Viedni), že zodpovední činitelia za našu zahraničnú politiku, predo-

všetkým dr. Beneš, si boli vždy veľmi dobre vedomí, že Rakúsko v moci hit-

lerovského Nemecka znamená pre našu republiku smrteľné nebezpečen-

stvo. Je priam slabomyseľné o Benešovi alebo Kroftovi predpokladať (veď 

devätnásť rokov pracovali a bojovali proti anšlusu), že by sa nechali upokojiť 

nejakým Göringom. Beneš čo najúčinnejšie spolupôsobil pri prekazení col-

nej únie medzi Rakúskom a vtedy ešte weimarským a demokratickým Ne-

meckom. Už aj v tejto hospodárskej únii videl veľké nebezpečenstvo pre náš 

štát. Ako možno so zdravým rozumom predpokladať, že by Beneš a Krofta, 

ktorí predsa veľmi dobre vedeli kto je Göring a čo sú nacisti zač, naraz uve-

rili, že Rakúsko vtelené nielen hospodársky, ale aj štátne a teda aj vojensky 

a politicky do nemeckej nota bene fašistickej ríše, nepredstavuje nebezpe-

čenstvo pre demokratickú Československú republiku a jej samostatnosť? 
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 Nuž, skutočnosťou je iba to, že naši štátnici hodnotili Göringovo vy-

hlásenie v tom zmysle, že v týždňoch nasledujúcich bezprostredne po nacis-

tickom obsadení Rakúska niet pre nás akútneho vojnového nebezpečenstva 

zo strany Nemecka. Treba totiž vedieť, že obsadenie Rakúska bolo vtedy tak 

alarmujúce, že sa na mnohých miestach očakával každú chvíľu útok Hitlera 

na Československo. Ako je známe, Hitler sa o to pokúsil až 21. mája, teda 

desať týždňov po okupácii Rakúska. Tento pokus bol však zmarený našou 

rýchlou čiastočnou mobilizáciou. Napätie medzi Nemeckom a Českosloven-

skom bolo už pred násilným anšlusom veľké, takže francúzsky ministerský 

predseda Camille Chautemps musel už 27. februára 1938 zdôrazniť povin-

nosť Francúzska chrániť stredoeurópske štáty a zvlášť Československo. Jeho 

zahraničný minister, pán Yvon Delbos, nás počas svoje návštevy v Prahe 

v decembri 1937 ubezpečil, že Francúzsko v prípade nemeckého útoku vy-

koná voči nám svoju povinnosť. Po anšluse Rakúska, prevedenom 11. marca 

1938, sa napätie medzi nami a Nemeckom ešte zväčšilo. O tri dni neskôr bo-

la o tom debata v dolnej snemovni britského parlamentu. Poslanec Winston 

Churchill vyzýval vládu, aby dala nejaké vyhlásenie o nutnosti zachovania 

nezávislosti Československa. Štátny podsekretár Butler odvetil, že jediné 

záväzky, ktoré viažu britskú vládu voči Československu, sú tie, ktoré vyplý-

vajú zo vzájomnosti medzi členskými štátmi Spoločnosti národov. O dva dni 

neskoršie zahraničný minister Halifax, odvolávajúc sa na Göringovo ubez-

pečenie, v snemovni lordov vyhlásil, že „německá vláda dala československé 

vládě slavnostní ujištění o státní svrchovanosti a územní nedotknutelnosti 

Československé republiky a britská vláda očekává, že německá vláda svůj 

závazek splní“. Toto istého dňa však Chamberlain v dolnej snemovni varoval 

poslancov, aby nenahovárali malým slabým národom, že Spoločnosť náro-

dov by ich mohla pred útokom ochrániť. (Čo znamenalo, že ich neochráni 

ani Veľká Británia). Ale 24. marca sa už Chamberlain v tej istej snemovni 

musel zaoberať s návrhom, aby Veľká Británia dala Francúzsku ubezpeče-

nie, že ak by Francúzsko muselo v dôsledku nemeckého útoku na ČSR ísť do 

vojny, tak potom Veľká Británia pôjde so všetkými silami Francúzsku na 

pomoc. Chamberlain tento návrh zamietol, ale dodal: 

 

To ovšem neznamená, že by Velká Británie měla státi stranou za kaž-

dou cenu. Kdyby vypukla válka, ukázalo by se, že neodolatelný proud 

událostí je mocnější než formální prohlášení, a tak by se mohla Velká 

Británie i bez právních závazků octnout po boku země, s níž je spjata 

takovými pouty přátelství jako s Francií. 
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Ako vidieť, hneď po rakúskom anšluse bola otázka možnosti vojnového kon-

fliktu medzi Nemeckom a ČSR na dennom poriadku medzinárodnej politiky 

a v parlamentoch sa o tom verejne diskutovalo. A za takého stavu vecí chce 

Fierlinger svojim čitateľom nahovoriť, že Beneš uveril Göringovým miero-

vým ubezpečeniam. Treba ešte poznamenať, že v dobe, keď Hitler obsadzo-

val Rakúsko, padla vo Francúzsku Chautempsova vláda a po nej nastúpil na 

niekoľko týždňov Léon Blum a jeho zahraničný minister Joseph Paul-

Boncour. Obaja boli starí priatelia Československa. Ale Blumova vláda padla 

už 10. apríla a po nej nastúpil Daladier s Bonnetom s ich pre nás osudnou 

politikou. 

 Ako z uvedených prameňov vysvitá, Jan Masaryk mal rozpravu 

s Hoareom 25. marca a po nej hneď odcestoval z Londýna do Prahy, aby 

Hoareov podnet prerokoval s Benešom. Dialo sa to teda v dobe, keď nás 

francúzske vlády Chautempsova a Blumova ubezpečovali, že v prípade kon-

fliktu s Nemeckom môžeme počítať s ich pomocou. V tej istej dobe vplyvní 

anglickí parlamentári (Churchill, Eden a i.) naliehali na britskú vládu, aby 

ubezpečila Francúzsko, že môže počítať s podporou Veľkej Británie, ak by sa 

ocitlo vo vojne s Nemeckom. Predseda britskej vlády Chamberlain síce od-

mietol dať takého ubezpečenie, ale k svojmu zamietnutiu pripojil pozoru-

hodnú vetu, ktorú som vyššie citoval. Pochybujem, že v štádiu, v ktorom sa 

vtedy veci nachádzali, mohol dať ktorýkoľvek britský predseda vlády ďale-

kosiahlejšie vyhlásenie. Británia predsa nemala voči nám žiadne zmluvné 

záväzky a jej prípadná účasť vo vojne by vyvierala jedine z jej členstva 

v Spoločnosti národov. 

 Keď teda Jan Masaryk dal podnet k tomu, aby sme v možnom hrozi-

vom konflikte požiadali anglickú alebo francúzsku vládu o sprostredkova-

nie, nemožno mu to vytýkať. Francúzsko bolo v tej dobe naším spojencom 

a Veľká Británia s nami udržiavala najpriateľskejší pomer ešte z dôb prvej 

svetovej vojny. Francúzske vlády nás vtedy ešte ubezpečovali o svojej ver-

nosti a ani konzervatívny britský premiér nevylučoval ich vojenskú pomoc. 

Obrátili sme sa teda s prípadným sprostredkovaním na tých, ktorí boli vtedy 

vo vláde v spriatelených krajinách a u ktorých sme vtedy nepredpokladali, 

že by podnikli niečo na náš úkor. Koho iného sme mali vtedy požiadať 

o prípadné sprostredkovanie? Sovietsky zväz? Veď ten bol v Hitlerových 

očiach červeným súknom. Žiadal od nás, aby sme sa vymanili zo sovietskeho 

spojenectva a verejne nás označoval ako predstráž Sovietskeho zväzu 

a komunizmu v Európe. Môže nejaký diplomat so zdravým rozumom pred-

pokladať, že za takýchto okolností by bol Sovietsky zväz vhodným prímluv-

čím Československa u Hitlera? Inak, je samozrejmé, že ZSSR by sa na takú-
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to úlohu vôbec nepodujal. Mohli sme sa obrátiť na nejaký neutrálny štát, 

napr. Švajčiarsko alebo Švédsko? Nie, tí Hitlerovi predsa vôbec neimpono-

vali, pretože každým štátom, slabším od Nemecka, opovrhoval. Ako prípad-

ní sprostredkovatelia tak pripadali do úvahy len veľmoci, pred ktorými mo-

hol mať aký-taký rešpekt, pretože mohol počítať s tým, že by sa v prípadnej 

vojne s Československom mohol ocitnúť vo vojne aj s nimi. Ináč, 

z Hendersonovej odpovede, ktorú som citoval, je evidentné, aké opatrné, ba 

až odmietavé stanovisko zaujímal tento diplomat v tejto veci, pretože vedel, 

že Hitlerovi zrejme ani tieto veľmoci príliš neimponujú. 

 

 

28. Otázka nutnosti žiadosti o intervenciu 
 

 

Vyvstáva otázka, či bolo vôbec správne, aby boli anglickí či francúzski štát-

nici požiadaní o eventuálnu intervenciu. Zvlášť keď sa vedelo, že Hitler je 

nevypočítateľný zúrivec a jeho režim je zločinný – nebolo by teda chybou 

pokúšať sa o niečo, čo bolo vopred bezvýhľadné? 

 Pri zodpovedaní tejto otázky je potrebné poznamenať, že prípadná in-

tervencia spriatelených mocností by určite nebola bezvýhľadná, keby sa 

rozhodli skutočne exponovať za ČSR a prípadne vyhlásiť Nemecku aj vojnu, 

ak by nás napadlo. V takejto situácii a vzhľadom aj na priateľský postoj So-

vietskeho zväzu voči Československu by si Hitler veru rozmyslel, či má voči 

ČSR podniknúť útok. V dobe vzniku myšlienky intervencie sme boli ešte 

presvedčení, že Francúzsko bezpodmienečne dodrží svoje zmluvné záväzky 

voči nám, veď nás o tom francúzske vlády aj ubezpečovali. Čo sa týka Britá-

nie, mohli sme podľa slov predsedu jej vlády dúfať, že v prípade účasti Fran-

cúzska vo vojne mu Británia pôjde na pomoc. Keď teda Jan Masaryk alebo 

sir Hoare prišli s podnetom požiadať Anglicko o intervenciu, mohli sme 

právom predpokladať, že takýto krok by mohol mať pre nás prajný výsledok. 

Zmena v politike dvoch západných veľmocí nastala až neskoršie. 

 Myslím, že urobiť pokus o sprostredkovanie bolo pre československú 

vládu nutnosťou. Aj debata v britskej poslaneckej snemovni, reči poslancov 

a členov vlády, každodenné správy a stanoviská svetovej tlače z tej doby 

ukazujú, že situácia bola vtedy krajne napätá. Jan Masaryk, aspoň podľa 

Newtonovej správy, urgoval docielenie aspoň štrnásťdňového strpenia zo 

strany Berlína, pretože sa domnieval, že po uverejnení národnostného štatú-

tu zo strany československej vlády sa ukáže, že Nemecko nemá dôvod na 

vojnu proti ČSR. Fierlinger sa posmieva, že sme vraj chceli za tak krátku 
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dobu vyriešiť tak závažný problém. Zabúda však, že na riešení tejto otázky 

sa u nás pracovalo už dávno predtým, a že ani na národnostnom štatúte sa 

nezačalo pracovať až po námete od Jana Masaryka. Inak, národnostný šta-

tút neobsahoval v podstate nič nového, len systematicky zhrňoval už pred-

tým platné veci s niektorými doplnkami. Novota tohto štatútu bola teda 

v tom, že zhrnul do prehľadného systému všetko to, čo bolo predtým roztrú-

sené v rôznych predpisoch a nebolo to preto nezainteresovaným kruhom 

dostatočne známe. Mnohí ignoranti našich národnostných pomerov, a taký 

bol aj veľvyslanec Henderson, sa nazdávali, že sa deje niečo prekotného. Ale 

pri tejto veci to vtedy nebolo podstatné, dôležité bolo, že Jan Masaryk 

a s ním aj mnohí iní zodpovední činitelia v Londýne a inde v Európe sa na-

zdávali, že po štrnástich dňoch už môže byť neskoro, pretože Hitler by už 

nečakal a zahájil by vojnové ťaženie. Henderson to síce z časového hľadiska 

nevidel tak čierne, ale samotnú vec videl pesimisticky, keď hlásil, že „nič, čo 

neobsahuje nejakú formu autonómie a následkom toho opustenie ruského 

spojenectva, neposkytuje žiadneho výhľadu na konečné riešenie mierovými 

prostriedkami“. Inak, Masaryk sa v otázke času ani veľmi nemýlil, pretože 

Hitler sa o niekoľko týždňov neskoršie, 21. mája, pokúsil riešiť otázku „ne-

mierovými“ prostriedkami, čo sme vtedy zarazili našou čiastočnou mobili-

záciou. Aj henleinovci a ich domáci iredentistickí spojenci už vtedy počítali 

s najvážnejšími udalosťami. Popudzovaní z Reichu stavali svoje požiadavky 

na rozpalcelovanie ČSR. Parlamentní zástupcovia henleinovských Nemcov, 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, nacionalistických Maďarov zo Sloven-

ska a Poliakov z Tešínska vyhlásili slávnostne 30. marca v pražskom parla-

mente, že chcú „prebudovať“ ČSR tak, aby vraj každý národ v nej obdržal čo 

najrozsiahlejšiu autonómiu, a po zahraničnopolitickej stránke požadovali 

orientáciu na nacistické Nemecko a opustenie spojenectva so Sovietskym 

zväzom. Ako vidieť, Hitlerova násilná akcia bola dobre zladená s akciami 

našich vnútorných rozvratníkov. Rozbroj vo vnútri republiky šiel paralelne 

s Hitlerovými vojnovými prípravami. Tak vnútorní, ako aj zahraniční ne-

priatelia boli hotoví každú chvíľu zahájiť násilnú akciu. 

 Mali za takýchto okolností zodpovední činitelia našej republiky nečin-

ne čakať? Nebolo ich povinnosťou podniknúť všetko na odvrátenie vojnovej 

katastrofy? Možno im spravodlivo vytýkať, že pripravovali takú definitívnu 

úpravu národnostného problému, ktorá vyhovovala oprávneným potrebám 

menšinových národov, ale zároveň sa zrovnávala s existenciou a súdržnos-

ťou štátu? Pre všetky prípady sme zimnične pripravovali našu armádu, bu-

dovali jej organizáciu a výzbroj a posilňovali a zlepšovali pevnostnú obrannú 

líniu. Ale nebolo tiež našou povinnosťou pokúsiť sa všetkými prostriedkami 
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a pri zachovaní podstatných záujmov štátu a národa, aby vojna bola odvrá-

tená? Nie je to povinnosťou každého zodpovedného štátnika kdekoľvek na 

svete? Nie je jeho povinnosťou, ak je taká možnosť, požiadať inú mocnosť 

o sprostredkovanie, aby sa predišlo vypuknutiu vojny? Smie zodpovedný 

štátnik riskovať vojenský konflikt a obetovať zdravie a životy státisícov, ba 

miliónov svojich spoluobčanov bez toho, aby neurobil tento posledný po-

kus? Vieme z histórie, že despotické, absolutistické a totalitárne režimy si 

osobovali a osobujú právo, aby mohli s masami svojho národa voľne dispo-

novať, a keď je to potrebné, hnať ich ľubovoľne na vojnové jatky. Ale sku-

točne demokratické režimy si takéto právo osobovať nemôžu a musia pod-

niknúť všetko, čo je zlučiteľné s najvyššími záujmami národa, aby ho ušetrili 

najťažšej katastrofálnej skúšky. Požiadať inú mocnosť o sprostredkovanie je 

skutočne to minimum, čo je z tejto stránky ich povinnosťou. Som presved-

čený, že tí, ktorí teraz vytýkajú Janovi Masarykovi jeho podnet sprostredko-

vania, by v prípade, že by nastalá vojna pre nás nešťastne skončila, boli dnes 

najhlasitejšími našimi žalobcami a obviňovali by nás, že sme riskovali vojnu 

bez toho, že by sme prv všetko možné podnikli na jej odvrátenie.  

Nechcem sa zaoberať otázkou, od koho vlastne vyšla myšlienka, aby 

západné mocnosti boli požiadané o určité sprostredkovanie. Podľa môjho 

názoru takáto akcia bola nutná a bolo povinnosťou voči nášmu nároku, aby 

sme o ňu žiadali. Je preto ľahostajné, od koho pochádzal podnet k nej. Pod-

ľa znenia Newtonovho telegramu, ktorý reprodukoval to, čo od Jána Masa-

ryka vedel, vyšla myšlienka a iniciatíva od sira Hoarea. Túto verziu potvr-

dzuje poznámka v tomto dokumente, že Hoareov podnet vznikol, podľa 

domnienky Jána Masaryka, po porade Hoarea s predsedom britskej vlády. 

Naproti tomu Halifaxov telegram Newtonovi opisuje vec tak, akoby bol Ma-

saryk požiadal Hoarea o radu a vraj len na to mu tento povedal svoj námet. 

Ale, ako som uviedol, tento detail je vedľajší. Charakteristické pri tom, 

pravda, je to, že Fierlinger si vyberie z týchto verzií tú, ktorá je podľa jeho 

názoru nepriaznivejšia pre Masaryka, vytýkajúc mu, že počúval človeka, 

ktorý bol vraj nepriateľom Československa, to ale nemožno o sirovi Hoareo-

vi tak paušálne tvrdiť.  
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29. Ohováranie z arbitráže 
 

 

Žiadali sme sprostredkovanie alebo arbitráž? 

Fierlinger, v snahe silou mocou očierniť Beneša a jeho spolupracovní-

kov, mätie pojmy zrejme za tým účelom, aby svoje laické čitateľstvo tým 

väčšmi naladil proti vtedajšej československej vláde. Nemôžem totiž pred-

pokladať, že by diplomat, autor kníh z oboru medzinárodnej politiky, ktorý 

dokonca prednášal aj na univerzite o tejto disciplíne, nevedel rozoznať ele-

mentárne pojmy medzinárodného práva a medzinárodnej politiky. Svoje 

obvinenia proti Janovi Masarykovi napísal pod titulom „Československá 

vláda žádá Anglii o zprostředkování“. (Por. pamflet, s. 85). V závere tejto 

časti však (na s. 87) charakterizuje vyššie spomenuté tri dokumenty tak, že 

„samy osobě usvědčují pražské zahraniční ministerstvo, že si samo požádalo 

o arbitráž, jíž Československo bylo vydáno do rukou reakčních státníku, že si 

samo požádalo o Runcimana a samo slibovalo dalekosáhlé a rychlé ústu-

pky“. 

Ako vidieť, žiadosť o „sprostredkovanie“ v titule state, narástla Fier-

lingerovým perom na konci state už na žiadosť o „arbitráž“. Každý len tro-

chu oboznámený s medzinárodne právnymi elementárnymi pojmami vie, že 

medzi sprostredkovaním a arbitrážou je podstatný rozdiel. O sprostredko-

vaní (mediácii) hovorí konvencia z roku 1907, že „dobré služby a sprostred-

kovanie majú ráz výlučne poradný a nikdy nemajú záväznú silu“. Oproti to-

mu je arbitráž rozhodnutím požiadanej tretej mocnosti, ktorú jedna alebo 

obe sporné strany o to požiadali s tým, že sa tomuto rozhodnutiu podrobí 

resp. podrobia.  

K tomu treba konštatovať, že ani prezident Beneš, ani minister zahra-

ničia Krofta, ani predseda vlády Hodža, ani iný člen československej vlády, 

ani náš londýnsky vyslanec Jan Masaryk, ani ministerstvo zahraničia, ani 

žiadny iný československý úrad nepožiadali ani britskú ani francúzsku vlá-

du, ani ich diplomatických alebo iných zástupcov o arbitráž, totiž o to, aby 

náš spor s Nemeckom o sudetských Nemcoch rozhodli. Nikto z našich zod-

povedných činiteľov nepožiadal tieto veľmoci, aby fungovali v našom spore 

s Nemeckom ako rozhodcovia, rozsudku ktorých by sme sa museli podrobiť. 

Ani o to neboli požiadaní, aby fungovali ako rozhodcovia v tom zmysle, že 

by sme si vyhradili dopredu právo ich rozhodnutie neprijať a sa mu nepod-

robiť. Fierlingerovmu tvrdeniu, že ním spomenuté dokumenty „samy osobě 

usvědčují pražské zahraničné ministerstvo, že si samo požádalo o arbitráž“ 

chýba opodstatnenie a je úplne nepravdivé.  
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Čo obsahujú z tejto stránky tieto dokumenty? 

Podľa dokumentu č. 112 vyslanec Masaryk povedal Newtonovi, že „mu 

byl v Londýne prednesený podnet (pozn. I. D.: v anglickom origináli je 

„suggestion“, čo Fierlinger nesprávne a tendenčne preložil na „pokyn“, 

kdežto správne to znamená „podnet“), aby československá vláda z vlastnej  

iniciatívy informovala britskú a francúzsku vládu o tom, ako najďalej môže 

ísť v ústrety prianiam nemeckej menšiny, a aby zároveň požiadala o britské 

a francúzske dobré služby“. Podľa toho istého dokumentu ministerský pred-

seda oznámil Newtonovi, že po vypracovaní národnostného štatútu česko-

slovenská vláda „oznámí vládě Jeho Veličenstva a vládě francouzské se sdě-

lením, že v případě potřeby budou jejich dobré služby vítány“. 

Podľa dokumentu č. 123 Hoare oznámil Masarykovi, ako osobnú 

a priateľskú radu, že „keď by bol na mieste prezidenta Beneša, požiadal by 

britskú a francúzsku vládu, aby poskytli svoje dobré služby a pomohli mu 

uskutočniť skutočne vyhovujúcu úpravu pre nemeckú menšinu“. Na to vraj 

Masaryk odpovedal, že i on dospel k celkom rovnakému záveru.  

Podľa dokumentu č. 124 povedal Masaryk Newtonovi, že by bol vďač-

ný, keby berlínsky britský vyslanec mohol priamo alebo nepriamo stratiť 

slovko, aby presvedčil nemecké vládne a stranícke kruhy, že ak budú mať 

dva týždne strpenia, potom československá vláda preukáže svoju skutočnú 

snahu vyriešiť problém nemeckej menšiny.  

Nič viacej v týchto dokumentoch o veci sprostredkovania britskej 

a francúzskej vlády obsiahnuté nie je. Odkiaľ vzal teda Fierlinger tvrdenie, 

že tieto dokumenty „samy o sobě“ dokazujú, že pražské ministerstvo zahra-

ničia alebo ktokoľvek iný požiadal o arbitráž?! Tieto dokumenty dokazujú 

iba to, že Masarykovi bol oznámený podnet, aby československé zodpovedné 

miesta požiadali britskú a francúzsku vládu o poskytnutie „dobrých služieb“, 

že si Masaryk tento podnet osvojil a oznámil ho v Prahe, a že ministerský 

predseda Hodža oznámil anglickému vyslancovi, že v prípade potreby budú 

„dobré služby“ vítané. Okrem toho z jedného z týchto dokumentov vyplýva, 

že Masaryk požiadal Newtona, aby berlínsky britský vyslanec „stratil slovo“ 

u nemeckej vlády, aby mala 14 dní strpenie, t. j. aby do tej doby nezačala 

vojnu.  

Ako vidieť, nikde ani slovo o arbitráži, ani slovo narážky na niečo, čo 

by mohlo byť interpretované ako žiadosť o arbitráž. Tú žiadosť o arbitráž si 

pán Fierlinger vycucal z prsta.  

Išlo iba o žiadosť o „dobré služby“! To má v diplomatickom jazyku 

svoje zvláštny význam. Každá učebnica o medzinárodnom práve nás poučí, 

že pri pokojnom riešení sporov dvoch štátov treba rozoznať, mimo priame-
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ho vyjednávania sporných strán a mimo medzinárodného súdnictva, tieto 

tri spôsoby pokusov o riešenie konfliktu dobré služby, mediáciu (sprostred-

kovanie a zmierovanie) a arbitráž. V každom z týchto troch prípadov jedna 

sporná strana alebo obe strany požiada, resp. požiadajú tretiu mocnosť, aby 

sa určitým spôsobom pričinila o riešenie sporu. Najsilnejší spôsob je arbit-

ráž, keď totiž tretia mocnosť bola požiadaná priamo o to, aby celý spor sama 

rozhodla. „Arbitráž je rozsudok a nielen rada alebo posudok“, hovorí Le Fur 

vo svojom preslávenom Nástinu medzinárodného práva verejného. Pri 

mediácii však sprostredkujúca mocnosť nič nerozhoduje, ona svojimi vyjed-

návaniami s oboma spornými stranami chce spor vyrovnať tým, že radí resp. 

navrhuje jednej zo sporných strán alebo obom, aby prijali určité riešenie, 

bez toho, že by tento jej návrh bol pre ktorúkoľvek stranu záväzný. Najslabší 

spôsob sprostredkovania je poskytnutie tzv. dobrých služieb alebo „priateľ-

ských služieb“, keď jedna zo sporných strán požiada tretiu mocnosť, aby vo 

vhodnej forme zakročila nejako u druhej spornej strany za účelom nejakého 

oznámenia alebo odvrátenia jej krokov, ktoré by mohli mať pre mier nebla-

hé následky. Pri takýchto „dobrých službách“ vôbec neprichádza v úvahu, 

aby sprostredkujúca mocnosť niečo navrhla, tým menej niečo rozhodla, 

a i keď by niečo radila jednej alebo druhej strane, nie je to ani pre jednu ani 

pre druhú stranu záväzné.  

Napriek Hitlerovým všelijakým pokusom a hrozbám, sme s Hitlerom 

a s nemeckou vládou zásadne nejednali o našej vnútornej národnostnej 

otázke. Československá vláda sa tu pridržiavala zásady, ktorú stanovil pre-

zident Beneš, keď v decembri 1936 vyhlásil Hitlerovým dôverníkom, ktorí sa 

márne pokúsili nadviazať s ním o tom styky: 

 

O otázce československých Němců nemohu s žádným zahraničním či-

nitelem vyjednávat. Je to ryze vnitřní československá otázka. Odpoví-

dám jim stejně, jako jsem odpověděl ministru Stresemannovi 

v Locarnu: mohu přátelsky diskutovat a vyměňovat názory 

o kterékoliv vnitřní otázce československé s delegáty cizí mocnosti, 

a tudíž také o otázce německé s Němci, ale nemohu s nimi o ní jednat 

a přejímat v těchto věcech jakékoliv oficielní 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. 

 

Podľa týchto zásad, stanovených Benešom, naša vláda nikdy nejednala 

s Hitlerom alebo s iným ríšskonemeckým činiteľom o tom, ako chceme do-

ma vyriešiť problém našich Nemcov. Rozhovory, ktoré mali naši zodpovední 
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štátnici s nemeckým vyslancom v Prahe, nikdy tento Benešom stanovený 

rámec neprekročili. Ani o národnostnom štatúte, ani o inom spôsobe rieše-

nia otázky našich Nemcov naša vláda s ríšskonemeckými oficiálnymi alebo 

neoficiálnymi kruhmi nikdy nejednala. Ale jednal o tom s našimi Nemcami, 

teda s československými občanmi, z poverenia československej vlády jej 

predseda dr. Hodža a i prezident Beneš. Ale nikdy nie so zahraničnými Ne-

mcami. Táto línia bola presne dodržiavaná až do konca.  

Keď teda veci stáli tak, že sme s Hitlerom a s jeho ríšskonemeckými 

orgánmi a diplomatickými zástupcami zásadne nechceli a nemohli jednať 

o našom vnútropolitickom probléme, a keď od riešenia tohto problému zá-

viselo, či nás Hitler so svojimi armádami prepadne, veru neviem akým iným 

spôsobom sme mohli urobiť pokus o odvrátenie najakútnejšieho vojnového 

nebezpečenstva, keď nie cestou, ktorú nastúpili Jan Masaryk a dr. Hodža. 

A pokus o odvrátenie vojnového nebezpečenstva sme, ako som už vyššie 

uviedol, boli povinní podniknúť.  

Z Fierlingerom uvedených dokumentov, a z toho, čo som z nich cito-

val, vyplýva veľmi jasne to, že o požiadanie o arbitráž vôbec nebolo reči, a že 

Janovi Masarykovi a Milanovi Hodžovi išlo iba o „dobré služby“ britskej 

vlády. A jasne vyplýva i to, o aký ráz dobrých služieb im išlo. Predovšetkým 

o to, aby bol pomocou anglickej diplomacie docielený aspoň štrnásťdňový 

odklad najosudnejších rozhodnutí Berlína. A potom, aby anglická a fran-

cúzska diplomacia v „prípade potreby“, t. j. ak by Hitler naďalej hrozil voj-

nou, mohli našim medzitým uverejneným národnostným štatútom, resp. 

zásadami v ňom uvedených vplývať na Hitlera, aby sa zriekol vojny proti 

Československu.  

Keď teda Fierlinger kritizuje československé zahraničné ministerstvá 

preto, že si vraj samo požiadalo o arbitráž a dokonca i o Runcimana, a keď 

kritizuje Jana Masaryka ako takého, ktorý vraj bol jedným z tých, ktorý ka-

tastrofu na Československo vraj priamo priviedli, potom kritizuje niečo, čo 

sa vôbec nestalo, resp. čím Jana Masaryka nemožno obviniť.  

Niečo iné by bolo, keby sa bol Fierlinger obmedzil na kritiku toho, čo 

sa skutočne stalo, teda toho, na čo sa z dokumentov, na ktoré sa odvoláva, 

dá usudzovať. Kritizovať môže, že bola britská alebo francúzska vláda požia-

daná o poskytnutie dobrých služieb. Neviem, či sa tak stalo formálne, t. j. či 

naše kompetentné zahraničné ministerstvo predložilo takúto žiadosť, alebo 

či neskoršie kroky západných dvoch mocností, resp. anglickej vlády zaklada-

li sa už len na tom, čo je v uvedených dokumentoch obsiahnuté, teda na zá-

kroku Masaryka u Newtona, aby skrze berlínskeho veľvyslanca britskej ríše 

vymohol u nemeckej vlády štrnásťdňový odklad jej osudového rozhodova-
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nia, a na vyhlásení Hodžu Newtonovi, že v prípade potreby budú dobré 

služby britskej vlády vítané. Neskoršie udalosti ukázali, že sa hlavne Veľká 

Británia, resp. jej štátnici a diplomati usilovali o urovnanie sporu.  

Poznamenávam, že podľa pravidiel medzinárodného práva, poskytnu-

tie tzv. dobrých služieb nepredpokladá povolenie rozvadených strán, ná-

sledkom čoho britská vláda nemusela byť o ne formálne požiadaná a mohlo 

jej stačiť to, čo Masaryk, resp. Hodža oznámili Newtonovi.  

Už som spomenul, že nikomu nemožno zazlievať, keď vyslovoval pria-

nie o poskytnutie dobrých služieb Anglicka, pretože vtedy, keď o tom padla 

zmienka, sme britskú vládu mohli považovať za nám priateľskú. Francúzsko 

sme, nakoľko viem, nepožiadali o dobré služby. Ono bolo vtedy zmluvou za-

viazané, aby ako náš spojenec okamžite po našom napadnutí išla nám so 

všetkými silami na pomoc. Francúzsko preto nebolo vhodnou mocnosťou ku 

sprostredkovaniu, keď samo bolo takto v našom spore s Hitlerom priamo 

proti nemu angažované. Naproti tomu britská ríša nebola žiadnou spoje-

neckou zmluvou voči nám zaviazaná, ale bola to mocnosť skôr s neutrálnym 

postojom, pritom ale z prvej svetovej vojny jedným z rozhodujúcich činite-

ľov v záujme oslobodenia nášho národa a utvorenia Československej repub-

liky. Pre nejaké sprostredkovanie a dobré služby prichádzala preto britská 

vláda skôr do úvahy.  

Zmena v postoji francúzskej a anglickej vlády nastala až neskoršie, až 

po námete Jana Masaryka a po Hodžovom vyhlásení Newtonovi. Chautem-

psova, a potom Blumova (nám priateľské francúzske vlády), totiž medzitým 

padli. 10. apríla nastúpila vláda Daladiera so zahraničným ministrom Bon-

netom. Nastal osudný obrat francúzskej oficiálnej politiky voči Českosloven-

skej republike. To sa síce neprejavovalo hneď a Francúzi nás i potom ubez-

pečovali o ich podpore v eventuálnom konflikte s Hitlerom, i keď tieto 

ubezpečovania boli čím ďalej tým menej určite. Obrat Francúzov mal priro-

dzene vplyv i na anglickú politiku. Koncom apríla Daladier a Bonnet navští-

vili Londýn a radili sa o medzinárodných otázkach s Chamberlainom 

a Halifaxom. Na týchto poradách bolo zrejmé, že sa vlády oboch veľmocí 

prikláňajú k myšlienke potreby morálneho nátlaku na Československo, aby 

vyhovelo prianiam extrémnych sudetských Nemcov. Vyšlo to najavo 10. má-

ja, keď britský ministerský predseda na dôvernom slávnostnom obede, 

usporiadanom na počesť amerických novinárov, vyhlásil, že Československá 

republika je umelým útvarom, ktorý sa v terajšej svojej forme neudrží. Od-

porúčal zmenu hraníc a dodal, že podľa jeho názoru nepôjde za Českoslo-

vensko do vojny ani Francúzsko ani Sovietsky zväz. Takéto stanovisko brit-

ského premiéra hnalo vodu na mlyn Hitlerovej politike. Ten sústredil skoro 
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pol milióna svojich vojakov a nastal ich všeobecný postup smerom k našim 

hraniciam. Bolo evidentné, že ide o pokus náhleho, neohláseného útoku, 

spoliehajúceho sa na novú oficiálnu francúzsku a anglickú politiku, no a i na 

moment prekvapenia pre nás. Naša vláda však previedla 21. mája okamžitú 

bleskurýchlu čiastočnú mobilizáciu a obsadenie všetkých strategických bo-

dov na hraniciach. Moment prekvapenia tým padol a i z iných dôvodov Hit-

ler neodtrúbil celú akciu. Nášmu berlínskemu vyslancovi bolo potom zo 

strany nemeckej vlády oficiálne oznámené, že nebolo žiadnych koncentrácií 

vojsk proti Československej republike a že to boli len obvyklé vojenské cvi-

čenia. Súčasne mu oznámili, že ak Československo nezmení svoju politiku, 

pôjde Nemecko na pomoc vraj u nás prenasledovanej nemeckej menšine.  

I anglický životopisec dr. Beneša píše v už citovanej knihe, že anglo-

francúzske porady koncom apríla boli medzníkom, od ktorého  sa potom 

cesta anglo-francúzskej politiky stále viacej nakláňala smerom 

k mníchovskému koncu. Na tomto mieste iba zdôrazňujem, že keď Masaryk 

a Hodža začiatkom apríla vyslovili sa za prípadné dobré služby Veľkej Britá-

nie, mohli tak urobiť, pretože vtedy nikto nemohol ešte predpokladať, že sa 

Francúzsko a Anglicko nakoniec obrátia proti nám.  

 

 

30. Lord Runciman 
 

 

Čo sa týka vyslania lorda Runcimana začiatkom augusta 1938 do našej re-

publiky, nie je pravda, čo tvrdí Fierlinger, že by československé zahraničné 

ministerstvo, alebo československá vláda, alebo vyslanec Masaryk, alebo 

niekto iný z našich vládnych činiteľov požiadali britskú vládu o jeho vyslanie 

a misiu. 

Z dokumentov, ktoré boli uverejnené v zbierke Mnichov v dokumen-

tech (Praha, 1958, I. a II. zv.), dosť jasne vysvitá charakter misie lorda Run-

cimana.  

Predovšetkým vysvitá, že Runciman nebol poslaný do Československa 

ako rozhodca (ako to tvrdí Fierlinger) a nebol ani oficiálnym zástupcom 

britskej vlády. 18. júna 1938 britský zahraničný minister Halifax inštruoval 

o tom pražského britského vyslanca Newtona takto: 

 

... Uvažuji nyní o možnosti vyzvědět na československé vládě, zda by 

v případě neúspěchu jednání (pozn. I. D.: totiž jednania s henleinov-

skými Nemcami) byla ochotna přijmout služby nezávislého britského 
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experta, který se pokusí smířit obě strany. Rád bych zvěděl vaše názory 

na tuto myšlenku“. (C. d., s. 69, I. zv., podč. I. D.). 

 

V inštrukcii 18. júla to Halifax precizoval Newtonovi takto: 

 

Došli jsme k závěru, že nejúčinnějším příspěvkem, který by mohla přinést 

vláda Jeho Veličenstva, by bylo navrhnout nestrannou osobu významného 

postavení a pověsti, která by byla poslána ve vhodné době do Českosloven-

ska s dvojím úkolem, aby vyšetřovala a zároveň zprostředkovala, osobnost, 

která by byla zcela nezávislá na vládě Jeho Veličenstva nebo kterékoliv jiné 

vládě a jejímž posláním by bylo seznámit se s podstatou problému 

a s příčinami rozporu mezi stranami, dále snažit se radou a vlivem udržet 

styk mezi oběma stranami, nebo obnovit styk v případe, že by byl přeru-

šen… Osoba, kterou navrhujeme pro tento úkol, je lord Runciman… Měl 

byste presidentu Benešovi vysvětlit, že se s ním v této záležitosti setkáváte 

soukromě… (C. d., s. 71 a 72).  

 

21. júla telegrafoval minister zahraničia Krofta nášmu parížskemu vyslanco-

vi Osuskému toto:  

 

Londýn skrze Newtona nabídl vyslat k nám osobnost nezávislou na vládě 

anglické, aby prostudovala spor náš s Henleinovci a po případě zprostřed-

kovala. O této nabídce mohli bychom uvažovat jenom s výhradou, že by ne-

šlo o rozhodčího, nýbrž jen o přátelského poradce… (C. d., s. 74). 

 

25. júla hlásil nemecký štátny sekretár nemeckému zahraničnému ministro-

vi, že v úrade ho navštívil britský veľvyslanec a oznámil mu, že britská vláda  

 

chtěla by odeslat do Československa jako neoficinálního zprostředko-

vatele mezi sudetskými Němci a Čechy lorda Runcimana, který by měl 

působit jako nezávislý poradce pro obě v konfliktu zúčastněné strany. 

Zatím co se britská vláda prý dosud zdržovala dát konkrétní návrhy 

pro řešení sudetoněmecké otázky, měl by nyní Runciman prozkoumat 

záležitost a pokusit se o smírné vyrovnáni. (C. d., s. 76). 

 

Sám Runciman opisuje v svojej záverečnej správe Chamberlainovi charakter 

mu zverenej úlohy takto: 

 

Když jsem přijímal úlohu zprostředkovatele ve sporu mezi českoslo-

venskou vládou a stranou sudetoněmeckou, byla mi ovšem ponechána 

úplná volnost, abych si získával vlastní informace a činil vlastní závěry. 

Nebyl jsem zavázán podávat jakékoli zprávy. Za daných okolností bude 
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však pro Vás možná prospěšné, abyste znal konečné názory, k nimž 

jsem při svém poslání dospěl a k nimž by podle mého mínění mělo být 

přihlédnuto, má-li se dojít k trvalému řešení. (C. d., s. 157).  

Po řadě soukromých rozhovoru mezi vůdci sudetských Němců 

a zástupci československé vlády přijala tato vláda novou základnu 

k jednání… To byl takzvaný 4. plán… Tím, že Henlein dne 13. září za-

mítl nabídku československé vlády a vyjednávaní bylo přerušeno, byla 

má funkce prostředníka vlastně skončena… Odpovědnost za konečné 

ztroskotání nesou podle mého názoru Henlein a Frank i ti jejich pod-

porovatelé v zemi i mimo ni, kteří je nabádali k extrémnímu 

a neústavnímu jednání. (C. d., s. 158 a 159). 

 

I moskovská Pravda z 5. augusta ironickým tónom síce, ale predsa potvrdila 

charakter Runcimana, ako poradcu, resp. sprostredkovateľa, teda nie arbit-

ra, nie rozhodcu, keď napísala: 

 

Ctihodný lord byl vyslán anglickou vládou do Prahy jako „neoficiální 

osobnost“ s tím, aby plnil funkci „poradce“ československé slovenské 

vlády a dosáhl dohody mezi henleinovci a československou vládou… 

(C. d., zv. II., s. 170). 

 

Ani z uvedených dokumentov, ani inak sa nedá odvodzovať, že by si Praha 

sama bola vyžiadala Runcimana, či už za rozhodcu alebo za sprostredkova-

teľa a poradcu. Fierlingerove opačné tvrdenia nemajú oporu ani v týchto 

dokumentoch, ani v historických skutočnostiach. Naopak, z dokumentov 

vyplýva, že oznámenie úmyslu anglickej vlády vyslať do Prahy Runcimana 

a vôbec nejakého prostredníka, doslovne prekvapilo československú vládu, 

a to veľmi nepríjemne. Pražský anglický vyslanec Newton hlásil o tom za-

hraničnému ministrovi Halifaxovi toto: 

 

Dnes, 20. července, jsem doručil presidentu Benešovi návrh na vyšet-

řování a prostředkování. Zdál se být velmi překvapen a hodně vzrušen, 

poněkud zrudl a těžce nabýval duševní rovnováhy ke konci rozhovoru, 

který trval přes dvě hodiny... V rozhovoru jsem zdůraznil, že jste nena-

vrhoval ani arbitráž, ani vnucení názoru prostředníka čs. vládě, a že 

prestiž vlády by neutrpěla, kdyby se sama chopila iniciativy. President 

řekl, že takový návrh by přesto porušoval suverenitu země... Mohlo by 

to v zemi vyvolat nejvážnější krizi a tak způsobit rezignaci vlády 

i jeho... Dr. Beneš dále řekl, že v tak důležité záležitosti se jeho vláda 

bude muset poradit s vládou francouzskou. (C. d. zv. I., s. 73). 
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Ako vidieť, Newton žiadal od prezidenta, aby sa chopili iniciatívy, t. j. aby 

československá vláda sama požiadala britskú vládu o vyslanie Runcimana. 

O tom vtedy inštruoval minister Krofta nášho parížskeho vyslanca Osuské-

ho takto:  

 

... O této nabídce mohli bychom uvažovat jenom s výhradou, že by ne-

šlo o rozhodčího, nýbrž jen o přátelského poradce. Než však rozhod-

neme spontánně požádat Londýn o vyslání takového poradce, chceme 

znát názor francouzské vlády. Snažte se jej zjistit co nejrychleji… (C. d., 

s. 74). 

 

Osuský na to 28. júla poslal Kroftovi túto správu: 

 

Instrukce... abych se dotázal francouzské vlády, jak se dívá na návrh 

anglický vyslati k nám význačnou osobnost, aby se o našem sporu 

s Henleinem informovala a eventuálně zprostředkovala, obdržel jsem 

v dešifrované formě 22. července... Když jsem se k (ministrovi Bonne-

tovi)... dostal, řekl mi, že jelikož byl již včera od svého šéfa kabinetu in-

formován, s jakou otázkou k němu přicházím, měl příležitost mluviti 

o věci jak s Daladierem, tak s Alexis Légerem a po poradě s nimi na 

mou otázku, jestli nabídku anglickou máme přijmouti, odpovídá mi 

kladně. Jako důvody uváděl, že předně vysláním Runcimana Anglie 

bude více vůči Československu angažována. Dále prý není vyloučeno, 

že tak zkušený člověk, jako je Runciman, muže dáti dobrou radu, která 

pomůže čs. vládě některé věci vyřešiti. Konečně pak prý z hlediska vni-

tropolitického některé věci učiní vládě československé samé přijatel-

nějšími, když budou navrhovány lordem Runcimanem. (C. d., s. 79). 

 

I z uvedených citátov sa dá rekonštruovať tento historickým skutočnostiam 

zodpovedajúci skutkový stav v otázke, z rozhodnutia koho sa dostal lord 

Runciman do Československa: Myšlienka vyslania Runcimana ako spro-

stredkovateľa medzi československou vládou a henleinovskými Nemcami 

vznikla v lone britskej vlády, a síce bez akéhokoľvek pričinenia zo strany 

Československa. Československá vláda bola o úmysle britskej vlády najprv 

priam konsternovaná. Vyžiadala si najprv mienku francúzskej vlády, ako 

vlády spojeneckého štátu. Francúzi nám odporučili prijať britskú ponuku. 

Išlo o dve veci. Najprv vziať na vedomie britský úmysel vyslať k nám Run-

cimana a neklásť tomu žiadne prekážky, teda prijať jeho sprostredkovateľ-

skú úlohu, t. j. úlohu nám prípadne radiť, bez toho, že by sme boli povinní 

tieto rady prijať ako záväzné. A druhá vec bola, aby československá vláda 

sama požiadala anglickú vládu o vyslanie Runcimana k tejto misii. Niet 
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žiadneho dokladu na to, že by československá vláda bola tejto druhej žiados-

ti anglickej vyhovela.  

Dám tu slovo Comptonovi Mackenziemu, životopiscovi dr. Beneša: 

 

Chamberlain výslovně prohlásil, že Runciman byl vyslán jen jako „po-

radce“, a to k žádosti československé vlády. Praha toto Chamberlaino-

vo tvrzení okamžitě vyvrátila, československá vláda naopak uvedla, že 

byla prostě postavena před hotovou věc: Londýn jen oznámil, že lord 

Runciman přijede do Československa. Československá vláda na to od-

pověděla doporučením, aby Runciman, musí-li vůbec přijeti, přijel po-

kud se bude ještě s henleinovci vyjednávat… Kromě toho Londýn neu-

stále zdůrazňoval, že lord Runciman přichází jako soukromá osoba 

a nikoli jako představitel britské vlády.“ 

(Mackenzie, Dr. Beneš, s. 287 a n.). 

 

Mohlo by sa namietať, že ak ste si ho nevyžiadali a predsa vám ho poslali, 

potom ste mali proti tomu expressis verbis protestovať a Runcimanovi prí-

padne i zabrániť vstup do republiky. Takáto námietka sa dnes ľahko pred-

náša. Ale vtedy bola situácia nanajvýš hrozivá a Hitler každý deň mohol 

uskutočniť svoj odkaz, že si pre svojich Nemcov príde s celou svojou armá-

dou. Výslovné odmietnutie Runcimana by hnalo vodu na Hitlerov mlyn. Je-

ho rozhlasová a iná vražedná propaganda by trúbila do celého sveta, že sme 

odmietli umožniť posledný mierový pokus, a to v obave, že by sme  museli 

poskytnúť našim Nemcom spravodlivosť. Keď sa totiž Runciman vybral 

k nám, stále sa ešte verilo nielen u nás, ale i v zahraničí, že prostredníctvom 

Anglicka bude predsa len možné zmierlivé riešenie konfliktu pri zachovaní 

celistvosti Československej republiky. Výslovné odmietnutie Runcimana by 

bolo pre Hitlera signálom, aby teraz už ihneď zahájil dávno pripravovanú 

a netrpezlivo očakávanú svoju vojnu proti Československu. Ale toto odmiet-

nutie by bolo i výborným pretextom pre Daldiera a Bonneta, aby sa Fran-

cúzsko vyhlo výkonu svojich spojeneckých povinností voči nám, a to 

s poukazom na to, že sme odmietli pokus o mierové vyriešenie konfliktu. 

I pre britskú politiku by bolo odmietnutie výborným pretextom. Musíme si 

stále uvedomovať, že v týchto strašných mesiacoch pred Mníchovom česko-

slovenská politika musela zápasiť nielen s Hitlerom a s jeho pomáhačmi 

u nás doma, ale že sme vtedy uskutočňovať museli rovnako ťažký, nervy vy-

čerpávajúci a nie menej dôležitý boj o udržanie našich spojencov, a že sme 

museli urobiť všetko, aby sme túto pomoc nestratili, pretože od nej závisel 

priaznivý výsledok nášho zápasu s Hitlerom a ďalšia existencia štátu. Keď sa 

vtedy Runciman bez nášho pozvania u nás ohlásil, pociťovali sme to ako 
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príkorie, ale nemohli sme inak, než zhltnúť túto trpkú pilulku, keďže tu šlo 

o najvyššie záujmy štátu. Som presvedčený, že ak by sme ho nepustili do re-

publiky alebo ak by sme ho boli z nášho územia vykázali, a ak by bola táto 

okolnosť dala bezprostredný podnet Hitlerovi, aby okamžite vyhlásil pre nás 

katastrofálnu vojnu, potom by nám naši dnešní kritici určite čo najnáruži-

vejšie vyčítali, že sme prekazili niečo, čo by bolo náš národ snáď ušetrilo 

vojnovej katastrofy.  

 

 

31. Aké iné cesty? 
 

 

I. 

O Runcimanovej misii a o spôsobe, ako sa jej zhostil, boli a sú rozšírené 

rôzne názory. Anglická vláda ho vyslala síce neoficiálne, ale predsa len ne-

sporne ako svojho dôverníka. Nie je mysliteľné, aby Runciman pred svojím 

odjazdom do Prahy nevedel stanovisko anglického predsedu vlády Cham-

berlaina o neudržateľnosti hraníc Československa. Predsa však niet žiadne-

ho dokladu na to, že by bol pred svojim odjazdom do Prahy alebo počas 

svojho pobytu v Československu inštruovaný britskou vládou tak, aby 

v každom prípade navrhoval pripojenie sudetských území k Nemeckej ríši. 

Skôr možno predpokladať, že úmysel Chamberlainov bol urobiť pomocou 

Runcimana posledný pokus o to, či sa otázka československých Nemcov 

predsa len nedá vyriešiť vnútropoliticky, teda zachovaním hraníc Českoslo-

venskej republiky. Nesporné je, že z dôvodu dosiahnutia tohto cieľa mal 

Runciman vykonávať na československú vládu čo možno najväčší nátlak. 

Fakticky aj takto postupoval. Ako prostredník medzi československou vlá-

dou a henleinovským hnutím by mal podobný nátlak vykonávať i na henlei-

novcov, čo sa ale nestalo. Za henleinovcami stál totiž Hitler s celou Nemec-

kou ríšou, a preto každý eventuálny Runcimanov nátlak na Henleina bol 

dopredu odsúdený k neúspechu. Takouto metódou sa Runcimanovi podari-

lo pritlačiť na československých činiteľov (tzv. 4. plán riešenia vecí nemec-

kej menšiny v Československej republike). Ale Henlein zamietol i tento plán 

a prerušil o ňom rokovanie. Runciman v dopise  Chamberlainovi sám kon-

štatuje, že tým Nemci znemožnili ďalšie jeho sprostredkovanie a považoval 

svoju sprostredkovaciu misiu za skončenú.  

Ťažko posúdiť, či celá táto sprostredkovacia činnosť bola iba taktic-

kým manévrom anglickej politiky, aby v prípade stroskotania sprostredko-

vania ostali už len dve eventuality: odstúpenie požadovaného územia Ne-
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mecku, alebo vojna. Nie práve objektívny Runcimanov postup by tomu mo-

hol nasvedčovať. Všetkým tzv. sťažnostiam henleinovcov na slovo uveril, 

resp. prikladal im väčšiu váhu, než si objektívne zasluhovali. Oproti tomu 

bagatelizoval celý historický vývin a skutočný, s najväčšou liberálnosťou rie-

šený kultúrny, politický, hospodársky a sociálny stav nemeckej menšiny 

u nás. Slová republikou vyvlastnených veľkostatkárov platili mu viac, než 

informácie a vysvetlenia našich najlepších ľudí. Nikdy pred svojim odjaz-

dom do Prahy sa s problémami Československa nezaoberal a nevedel ani 

najelementárnejšie prvky a fakty našej histórie, ani vývoj vecí od založenia 

Československej republiky.  

 Ale kým šlo iba o sprostredkovanie, táto jeho ignorácia nemusela spô-

sobiť väčšie škody, hoci nesporne mala za následok, že z československej 

strany museli byť urobené koncesie, ktoré sa s triezvym politickým rozu-

mom ťažko dali odôvodniť.  

 Faktom ale je, že Runciman po stroskotaní svojho úsilia dosiahnuť 

vyrovnanie medzi československou vládou a Nemcami, považoval svoju mi-

siu za skončenú, neradil už nič viac československej vláde ako by mala ďalej 

postupovať a opustil našu republiku. To bolo korektné jednanie z jeho stra-

ny, pretože jeho úloha nebola iná, než pokúsiť sa o dohodu vnútropolitickú, 

čo sa mu ale nepodarilo.  

 Iná vec je, pravda, že po skončení svojej misie navrhol britskej vláde, 

aby pôsobila k tomu, aby boli pohraničné okresy medzi Československom 

a Nemeckom, v ktorých má sudetonemecké obyvateľstvo značnú väčšinu, 

ihneď prevedené k Nemecku. A odôvodňoval to tým, že len takto sa dá do-

cieliť trvalého mierového súžitia medzi nami a Nemeckom. Dopis rovnakého 

obsahu poslal aj prezidentovi Benešovi.  

 Tento postup zasluhuje najostrejšie odsúdenie už i preto, že si tu Run-

ciman dovolil vystúpiť ako kvázi arbiter, čím prestúpil svoje poverenie, ktoré 

mal od anglickej vlády a zneužil i pomermi nanútenú trpezlivosť českoslo-

venskej vlády. Čo sa týka jeho rady anglickej vláde, bolo jej vecou, ako sa 

k tomu postavila. Ale navrhovať vyriešenie stáročia trvajúceho a nanajvýš 

komplikovaného národnostného, politického a hospodárskeho problému 

amputáciou malého štátu v prospech prepotentného mocného suseda a na-

vrhovať to na základe veľmi povrchných informácií bola neslýchaná ľahko-

myseľnosť, namyslenosť a trúfalosť!  

 Ale britská vláda Chamberlaina a francúzska vláda Daladiera si osvoji-

li Runcimanov návrh, a tak vzniklo potom prvé anglo-francúzske ultimá-

tum, odovzdané československej vláde v nóte 19. septembra 1938 a o deň 

neskoršie druhé ultimátum týchto mocností v noci na Pražskom hrade.  
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 Formálne je nesporne daný súvis medzi Runcimanovým návrhom 

a uvedenými ultimátami. V nóte, odovzdanej našej vláde 19. septembra, sa 

anglická a francúzska vláda na tento návrh aj odvolávajú. Iná otázka je, či by 

Angličania a Francúzi neprišli na nás so svojím ultimátom i bez svojich ná-

zorov, že hranice Československa treba skorigovať v prospech Nemecka. 

Možnože vyslanie Runcimena a jeho konečný návrh bol zo strany Chamber-

laina myslený ako bluf na Francúzov. Kto si prečíta záznamy o poradách 

anglických a francúzskych štátnikov, na ktorých sa rozhodovalo, aké stano-

visko treba zaujať v otázke nemecko-československého konfliktu, tomu ne-

ujde pozornosti zaujímavá skutočnosť. Na začiatku každej porady francúz-

sky predseda vlády zaujímal vždy správne stanovisko voči Československu 

a skoro vo fulminantných rečiach hájil našu vec a prízvukoval povinnosti 

Francúzska voči nám. Ale v ďalšom priebehu porady postupne pod vplyvom 

Angličanov a ich argumentácie ustupoval, až nakoniec vždy prijal anglické, 

nám neprajné stanovisko. Chamberlain, znajúc túto slabosť francúzskeho 

premiéra a jeho ministrov, vytiahol asi Runcimana a jeho správu ako po-

sledné tromfy, ktorými sa mu podarilo zlomiť každý eventuálny odbor pána 

Daladiera. Dokumentárne sa nedá doložiť, ale ani zamietnuť názor, že vy-

slanie Runcimana bolo perfídnym kúskom Chamberlainovej vlády, ktorá 

predstieraním nestrannosti v skutočnosti už dopredu bola s Runcimanom 

dohodnutá, že navrhne amputáciu Československej republiky, aby sa takto 

s predstavou objektívnosti i formálne mohla oprieť o návrh vraj nezávislého 

poradcu.  

 

II. 

Fierlinger, kritizujúc ochotu našich zodpovedných štátnikov prijať „dobré 

služby“ Veľkej Británie, ani slovom nenaznačuje, čo sa vtedy malo za vtedaj-

šej situácie iného robiť. Ak by sme neboli akceptovali dobré služby vtedy 

nám ešte priateľskej veľmoci, potom by tu boli ostali ešte dve eventuality. 

Buď ponechať veciam voľný priebeh a nestarať sa o to, či sa nájde nejaký 

tretí, kto by sa pokúsil o zmierlivé riešenie konfliktu, alebo obrátiť sa na 

Spoločnosť národov a tam hľadať ochranu. Túto druhú eventualitu Fierlin-

ger vo svojom pamflete ani nespomína. On tam náležite vykreslil Spoločnosť 

národov ako dekadentnú, k smrti odsúdenú inštitúciu imperialistov, reak-

cionárov, zbabelcov a korupčníkov, a preto asi nechcel vytýkať našej vláde, 

že sa neobrátila na takúto spoločnosť. Poznamenávam však, že v kritických 

dňoch nášho konfliktu s Hitlerom to bol zahraničný minister Sovietskeho 

zväzu Litvinov, ktorý odporúčal, aby sme náš spor priniesli do Spoločnosti 
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národov. Mali sme dôležité dôvody pre nenastúpenie tejto cesty. Ale o tom 

pojednávam neskoršie.  

 Bola pre nás schodná cesta neobrátiť sa na nikoho a nechať veciam 

voľný priebeh? Nechať veciam voľný priebeh, to nezáviselo od nás samot-

ných. Bol tu aj ostatný svet, zainteresovaný na našom konflikte. Predovšet-

kým Francúzsko, ktorého sa to najviac týkalo, pretože bolo zmluvne zavia-

zané, aby nám automaticky pomáhalo všetkými obrannými silami. Potom tu 

boli členovia Spoločnosti národov, predovšetkým Veľká Británia, ktorí moh-

li byť prípadným uznesením Rady spoločnosti národov vtiahnutí do vojno-

vého konfliktu. Za takýchto okolností nie je mysliteľné, že by sa tieto moc-

nosti nečinne dívali ako nechávame veciam „voľný priebeh“. To isté, čo uro-

bili na podnet vyslanca Masaryka, by iste urobili i bez tohto podnetu. Boli by 

to urobili z vlastnej iniciatívy. Však i vyslanie lorda Runcimana vyšlo 

z iniciatívy anglickej vlády, z československej strany predsa nikto o neho ne-

žiadal. Vyššie som už uviedol, že podľa Haagskej konvencie z roku 1907 mô-

že ktorákoľvek mocnosť ponúknuť svoje dobré služby i bez požiadania nie-

ktorej zo sporných strán a môže i inak sprostredkovať z vlastnej iniciatívy. 

I bez podnetu Jana Masaryka by bolo prišlo k zákrokom britskej diplomacie 

v Berlíne, k cestám Chamberlaina k Hitlerovi a k mníchovskej konferencii. 

Ináč tieto zákroky už ani neboli v rámci tých „dobrých služieb“, na ktoré sa 

vzťahoval námet Masarykov a ktorý naznačoval aj Hodža.  

 Po konferencii francúzskych a anglických štátnikov koncom apríla 

1938 bolo už zjavné, že tieto mocnosti vykonajú všetko možné, aby nenastal 

prípad, v ktorom by sa Francúzsko podľa svojich zmluvných povinností 

k nám a Veľká Británia ako člen Spoločnosti národov museli zúčastniť vojny 

proti Nemecku. Z tejto ich spoločnej politiky vyplývala nutnosť každej ich 

ďalšej aktivity v spore hitlerovského Nemecka s nami. Táto ich aktivita ne-

bola následok nejakého nášho formálneho alebo neformálneho požiadania 

o poskytnutie „dobrých služieb“, ale nerozlučne bola zviazaná s politikou 

daladierovského Francúzska a chamberlainovskej Británie. Táto politika 

nemohla byť ani ináč prevádzaná, len touto aktivitou. A na tejto politike sa 

koncom apríla dohodli v Londýne práve preto, aby túto aktivitu mohli aj 

skutočne prevádzať. Keď sa raz chceli vyhnúť tomu, aby nastal prípad, 

v ktorom by sa museli zúčastniť vojny, potom museli eo ipso všetko podnik-

núť, aby tento prípad nenastal. A to nemohli dosiahnuť diplomatickou ne-

činnosťou, ale iba zimničnou akciou sprostredkujúcou a intervenčnou.  

 Z tejto ich politiky, na ktorú sme my nemali vplyvu, pramenilo všetko, 

čo tieto dve západné mocnosti konali, najprv za nás a na koniec proti nám, 

a nie z podnetu Jana Masaryka a z dobrých služieb, naznačovaných Ho-
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džom. Je úplne falošné predstavovať veci tak, ako keby zákroky týchto 

dvoch mocností (pre nás škodlivé) boli následkom nejakej chybnej politiky 

alebo taktiky z našej strany.  

 Prvá, začiatočná fáza tejto politiky dvoch západných mocností bola tá, 

keď na podklade podnetu Jana Masaryka britská vláda nám poskytovala 

„dobré služby“ tým, že sprostredkovala, aby problém našej nemeckej men-

šiny bol vyriešený vnútropoliticky, a to ako v zhode s existenčnými záujma-

mi Československej republiky, tak prijateľne i pre Nemcov. Uviedol som, že 

tento problém mal dve stránky. Zo stránky vnútropolitickej jednala česko-

slovenská vláda so zástupcami našich Nemcov doma. Zo stránky zahranič-

nopolitickej sme o tomto probléme s nemeckou ríšou a s jej zástupcami ne-

jednali, a tu sa mali práve uplatniť dobré služby Británie a prípadne Fran-

cúzska, presviedčaním a tlakom na Hitlera, aby netrval na extrémnych po-

žiadavkách. Je pravda, že po tejto stránke vyvinula Británia veľkú aktivitu. 

Ale je pravdivé i to, že pri tom vyvinula väčší tlak na nás, než na Hitlera. Na-

liehala, aby sme robili henleinovcom čím väčšie ústupky. To sa dalo vysvetliť 

tým, že sa všemožne snažila, aby neprišlo k vojne. Ale i my sme si boli toho 

vedomí, že budeme musieť v záujme udržania mieru robiť určité ústupky, ku 

ktorým by vnútropoliticky za normálnych okolností nebolo prišlo. Do určitej 

miery sa teda naše snahy kryli s anglickými „dobrými službami“. 

 Ale aktivita chamberlainovskej politiky už vo svojej prvej fáze postup-

ne prekračovala rámec „dobrých služieb“ a začala nadobúdať ráz sprostred-

kovania (mediácie), ba skoro i intervencie, ale nie intervencie u Hitlera, ale 

u nás. Nemôže byť sporu o tom, že nakoľko jej dobré služby prestali byť 

dobrými službami v zmysle medzinárodného práva a premenili sa na me-

diáciu a intervenciu, a to ešte intervenciu proti nám, konala anglická diplo-

macia z vlastnej iniciatívy a nie na náš podnet. Na to, čo Británia podnikala 

z vlastnej iniciatívy, sme my nemali vplyvu, tam rozhodovali pre ňu jej 

vlastné veľmocenské záujmy. Malý štát ako my nemal tých mocenských pro-

striedkov, aby britskú veľmoc nútil tým alebo oným smerom. Jej vlastnú 

zahraničnú politiku si určovala ona sama.  

 Na jednej strane Hitlerove hrozby proti nám a jeho zimničné prípravy 

na vojnu prirodzene museli zamestnávať anglických štátnikov. Na druhej 

strane bola tu snaha britskej a francúzskej politiky stoj čo stoj zabrániť voj-

novému konfliktu Nemecka a Československej republiky. Jedine z tejto poli-

tiky dvoch západných veľmocí a nie z nejakého československého priania 

o poskytnutie dobrých služieb vyplývalo, že keď sa tieto veľmoci presvedčili, 

že Hitlerovi nestačí vnútropolitické riešenie nášho nemeckého problému, 

obrátili sa proti nám, aby sme prijali maximalistické územné požiadavky 
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hitlerovského Nemecka, pretože len takto sa dala podľa ich odhadov vojna 

odvrátiť. V druhej fáze anglickej aktivity sa pôvodné dobré služby premenili 

na intervenciu proti nám .  

 Podľa Stowella (citovaného u Ďurčanského, Medzinárodná interven-

cia, 1937, s. 163) sa pod medzinárodnou intervenciou rozumie každé, 

v záujme dosiahnutia určitého chovania niektorého štátu prevedené siahnu-

tie k donucovacím prostriedkom, i keď sa tak stane iba vo forme pohroze-

nia. Keď britskí a francúzski vyslanci menom svojich vlád vyhlásili v známej 

nočnej audiencii na Pražskom hrade prezidentovi Benešovi, že ak Českoslo-

vensko neprepustí sudetské územie Nemecku, potom ich vlády nevykonajú 

svoje spojenecké, resp. iné eventuálne povinnosti voči nám a budú nás po-

kladať za tých, ktorí svojím zamietavým postojom vojnu vyvolali; bola to in-

tervencia proti nám prevedená. Menovite hrozba, že nás budú činiť zodpo-

vednými za vojnu, teda že nás budú pokladať za rušiteľov mieru, bola ak-

tom, ktorý nás mal nútiť k ústupu. Ich vyhlásenie, že nám odmietnu vojen-

skú pomoc, ktorú nám boli podľa aliančnej zmluvy, resp. podľa predpisov 

medzinárodného práva povinní poskytnúť, bolo aktívnym intervenčným ak-

tom, ktorý hodil Československo, vzhľadom na vtedajší stav veci, do bezvý-

chodiskovej katastrofálnej situácie. Je priam smiešne túto intervenciu chcieť 

priviesť do súvisu s dobrými službami, Masarykom a Hodžom naznačova-

nými. Táto intervencia bola logickým článkom anglo-francúzskej politiky, 

akú vtedajšie vlády týchto veľmocí prevádzali v druhej fáze ich intervenčnej 

politiky.  

 

 

32. Podmienenosť pomoci Sovietskeho zväzu 
 

 

Z dosiaľ uvedeného je evidentný fakt, že nám v septembri 1938 francúzska 

vláda odoprela pre eventuálny vojnový konflikt s nemeckou ríšou poskytnúť 

pomoc a vyhlásila, že by Francúzsko nič nepodniklo, ak by pre naše odmiet-

nutie franko-anglických návrhov na odstúpenie sudetských území vypuklo 

nepriateľstvo, a že by Československá republika v tomto prípade bola zod-

povedná za vojnu. Vláda Veľkej Británie sa k tomuto stanovisku pripojila. 

V prípadnej vojne s Nemeckom sme teda nemohli očakávať žiadnu pomoc 

zo strany západných mocností.  

 Ale ako to vyzeralo s pomocou zo strany Sovietskeho zväzu? 

 Je známe, že podľa sovietsko-československej spojeneckej zmluvy 

z roku 1935 Sovietsky zväz nám bol povinný vo vojne pomáhať len v tom 
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prípade, ak by Francúzsko bolo vykonalo svoju spojeneckú povinnosť 

a vstúpilo do vojny v náš prospech.  

 Fierlinger vo svojom pamflete (s. 98) tvrdí toto: „… a jak je známo, 

SSSR již předtím velmi jasně prohlásil, že přijde na pomoc ohroženému 

Československu, i když Francie odmítne tak učinit“. Z čoho to bolo známe, 

o tom v pamflete nenájdete ani slova. Naopak, o dve strany ďalej (s. 100) 

pod zvláštnym záhlavím „Stanovisko SSSR“ píše Fierlinger práve opak toho, 

čo tvrdil dve strany predtým: 

 

Jaké bylo skutečné stanovisko SSSR v této kritické situaci? Myslím, že 

informace o tom nemusíme čerpat z pramenu západních. Existují 

o tom dnes četná věrohodná svědectví, ukazující, jak SSSR od počátku 

zastával nesmiřitelné stanovisko k agresi a jak všemi prostředky se 

snažil ohrožené Československo zachránit. Nicméně některé doku-

menty, uveřejněné na Západě, doplňují dobře tento obraz. Tak např. 

o tom mluví britský dokument č. 1071, který obsahuje správu britské-

ho delegáta Butlera ze Ženevy, datovanou dne 24. září o 10.45 hod do-

poledne. Podle této správy Butler společně s lordem De la Warre na-

vštívil Litvinova a Majského po večerní schůze šesti. Na tomto zasedá-

ní komitétu Litvinov učinil projev, v němž se dotkl článku 16. že-

nevského paktu a případu Československa. Pravil, že sovětská vláda 

obdržela dotaz vlády československé, zdali SSSR splní své spojenecké 

závazky. Bez ohledu na to, že Československu bylo doručeno to, co Lit-

vinov označuje jako francouzsko-německo-britské ultimatum, sovět-

ská vláda přijde Československu na pomoc, pakliže Hitler se odváží vo-

jenského zákroku a Francie splní své závazky vůči Československu 

a bude bojovat. (Podčiarkol I. D.). 

 

Treba poznamenať, že toto vyhlásenie zahraničného ministra ZSSR odznelo 

už po prijatí franko-anglického ultimáta pražskou vládou. Napriek tomuto 

prijatiu kládol Hitler ďalšie požiadavky a naďalej hrozil vojnou. Jeho agre-

sia bola teda ešte zločinnejšia, než bola vtedy, keď Sudety nemal ešte sľúbe-

né. Pre tento prípad nám Sovietsky zväz sľúbil pomoc iba „pakliže Francie 

splní své záväzky a bude bojovat“. 

Fierlinger bol v tej dobe vyslancom Československej republiky 

v Moskve. Vyslancov si držia vlády v hlavných mestách iných štátov preto, 

aby tam tlmočili žiadosti a názory svojej vlády, a aby im cudzia vláda, 

u ktorej sú akreditovaní, oznamovala svoje názory a žiadosti, týkajúce sa ve-

cí štátu vyslanca. Čo oznamovala v dobe veľkej krízy v septembri roku 1938 

sovietska vláda, resp. jej príslušný zahraničný minister alebo iný smerodaj-

ný činiteľ československému vyslancovi v Moskve Zdeňkovi Fierlingerovi? 
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O týchto oznámeniach a inak obdŕžaných informáciách podával Fierlinger 

správy zahraničnému ministerstvu v Prahe. Je zaujímavé, že Fierlinger do-

siaľ neuverejnil tieto správy v plnom rozsahu. O tom, ako sa vyvinuli veci 

pred Mníchovom a po Mníchove, napísal tučnú knihu (Ve službách ČSR, I. 

zv., 1947), ale tam uvádza len niektoré úryvky zo svojich správ. V pamflete 

neuviedol z týchto správ ani slovíčka.  

 Pozrime sa teraz, čo uvádzal Fierlinger vo svojich správach do Prahy 

o tom, že za akých podmienok nám bol Sovietsky zväz ochotný poskytnúť 

vojenskú pomoc proti hitlerovskému Nemecku v kritických dňoch septem-

bra roku 1938. Citujem tu všetko, čo o tom Fierlinger písal vo svojej knihe 

Ve službách ČSR (na s. 87 a 88): 

 

Krátce po anšlusu jsem Litvinovovi dal po prvé otázku, jak si předsta-

vuje splnení spojeneckých závazku SSSR... Pokud se týče železničního 

spojení přes Bukovinu a Transylvánii... toto jediné železniční spojení, 

s čímž se dalo počítat pro vojenské transporty, zůstávalo jenom na pa-

píře... Bylo známo, že Varšava, ve snaze úplně nás isolovat, vykonávala 

na Rumunsko již tehdá tlak... Litvinov při každé příležitosti znovu bez 

váhání potvrzoval, že Sovětský svaz je ochoten splnit po všech strán-

kách své spojenecké závazky, které prý jsou ovšem podmíněny tím, že 

Francie dostojí v svých závazcích ze spojeneckého paktu. 

 

Na s. 27 píše Fierlinger o zmluve Československej republiky so Sovietskym 

zväzom:  

 

„… naše smlouva s SSSR měla být splněna jen tehdy, dodrží-li Francie 

všechny své závazky. Za Mnichova se ukázalo, že táto podmíněnost na-

ši smlouvy s SSSR činila náš pakt v rozhodující okamžik neúčinným. 

Pro Sovětský svaz zůstal nejvýš mravní závazek... Přesto nutno přiznat, 

že forma, níž byl náš spojenecký poměr k SSSR tehdy vyjádřen, hověla 

tehdejší situaci v Evropě a patrně i Sovětskému svazu, který by v oné 

době nebyl býval s to vázat se jednostranně vůči nám bez účasti druhé 

velmoci. 

 

Na s. 123 opisuje Fierlinger svoj posledný rozhovor pred vojnou 

s prezidentom Benešom, niekedy koncom júla 1938, takto:  

 

... Situace ve Francii se... vůčihledně horšila. Nebylo to lze utajit, i když 

odpovědní francouzští činitelé se tvářili navenek zcela jinak... Presi-

dent se mne ptal znovu, co hodlá Sov. svaz učinit, kdyby došlo ke kon-

fliktu. Pravil jsem, že naň můžeme plně spolehnouti.. a což, když Fran-
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cie přece jenom nebude chtít jít za nás do války? Ptal se mne nakonec 

president. Mínil jsem, že nikterak nelze připustit, aby se Francie svým 

závazkům vyhnula. Třeba učinit vše, aby se tak nestalo. Bez Francie 

padají též veškeré závazky sovětské. Svaz nám sice pomůže – pomáhal 

přece i Španělsku, které pro něho nemělo ten význam jako my… 

Moskva bude zajisté chtít vyčerpat všechny politické a diplomatické 

prostředky, především bude chtít jít do všech důsledků i v Ženevě, kde 

bude třeba Francii slavnostně připomenout její spojenecké závazky 

a postaviti útočníka před soud všech civilizovaných národu. Bez Fran-

cie nám Moskva dnes sotva asi řekne – mínil jsem – jak daleko muže 

jít a co pro nás muže učinit. Že však půjde s námi a že nás bude podpo-

rovat, to je pro mne jisté. Tázal jsem se pak presidenta, co hodlá učini-

ti, jestliže Francie nepůjde. President mínil, že v takovém případě se 

mu situace zdá skutečně tragickou... 

 

Na s. 144 uverejňuje Fierlinger svoju správu zo 17. septembra do Prahy, 

v ktorej oznamoval medzi iným i toto: 

 

... Jak mi posledně Potěmkin znovu naznačil, chce se Sovětský svaz 

vyhnouti podezření, že zatahuje Evropu úmyslně do konfliktu, kterého 

by se nakonec neúčastnil a kterého by použil pouze k podvratné pro-

pagandě... Zajisté je Sovětský svaz nucen, stejně jako Francie, provo-

zovat politiku realistickou a má dnes alternativu: buďto jít do války 

společně se západními mocnostmi a válku pak celkem snadno vyhrát… 

anebo, bude-li Československo zrazeno, definitivně se od západní Ev-

ropy isolovat... Je dosti silný, aby se ubránil proti možnému útoku na 

vlastní území, a proto jeho volba bude dosti snadná. Sovětské vládni 

kruhy jsou přesvědčeny, že se pak expanze Německa obrátí proti nej-

bližším sousedům, zejména též na západ, a Sovětský svaz bude mít 

dosti času, aby své zbrojení dokončil a organisace své armády pro-

hloubil… 

 

Na s. 151 píše Fierlinger: 

 

Po těchto dramaticky se vyvíjejících událostech president pozval 

k sobě Alexandrovského, aby si přímým dotazem u něho ještě jednou 

zjistil stanovisko Sovětského svazu v hrozícím konfliktu. Nevím jak 

president Alexandrovskému své otázky formuloval. Avšak mohl jsem 

ihned telegrafovat do Prahy odpověď sovětské vlády, kterou mi ode-

vzdal Potěmkin.  

Dne 20. září jsem informoval Prahu v tomto smyslu: 
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Vláda jednala o otázkách daných presidentem Alexandrovské-

mu. Potěmkin mi právě oznámil odpověď na první otázku: Ano, ihned 

a účinně. Na druhou otázku, zda při odvolání k Svazu národů je SSSR 

ochoten splniti své povinnosti podle čl. 16 a 17, odpovídá vláda: Ano 

v každém případě. (V zbierke Mnichov v dokumentech, I., s. 148 je vý-

raz: „Ano, v každém směru“, pozn. I. D.). 

 

Na s. 152 píše Fierlinger: 

 

Dne 21. září jsem telegrafoval: Ve Svazu ovšem nikdo nedává přímé 

rady, nicméně celá veřejnost doufá, že se nedáme a že vynutíme na 

francouzské veřejnosti, aby vláda své neslýchané stanovisko… změnila 

a splnila své spojenecké povinnosti k nám. V tom případě půjde celá 

sovětská armáda s nadšením za ČSR… 

 

Na s. 166 cituje Fierlinger svoju správu do Prahy z 29. septembra, v ktorej 

zhrňuje svoje dojmy z predošlých dní: 

 

... Mluvil jsem ještě včera o věci s Potěmkinem, který se mnou úplně 

souhlasil, že dojde-li k agresi, procedura v Ženevě muže byt velmi 

krátká, a najdou-li se velmoci, které by byly rozhodnuty skutečně proti 

útočníkovi vystoupiti. A právě Bonnetovy vytáčky na složitost proce-

dury posilovaly podezření sovětské vlády, že Francie do konfliktu jíti 

nechce. Je pochopitelné, že sovětská vláda váhala a váhá jíti do kon-

fliktu bez západních mocností, to jsme také nikdy od ní nežádali. Je tu 

(v Sovětském svazu, pozn. I. D.) vážná obava, že by z československé 

otázky při jednostranné intervence Sovětů vznikl problém jako ve 

Španělsku. Nicméně na dotaz presidenta Beneše, zda by Sovětský svaz 

byl ochoten podporovati nás v Ženevě na základě čl. 16 a 17, byla od-

pověď, kterou mi Potěmkin ihned oznámil, rozhodně kladná. Ovšem 

by pak rozsah účasti Sovětského svazu v podobném konfliktu nebyl již 

určován naším paktem, nýbrž autonomním rozhodnutím sovětské vlá-

dy, jakých prostředku vojenských a hospodářských použije. Jak pravil 

Potěmkin, šel by Sovětský svaz do podobného konfliktu jako člen Spo-

lečnosti národů… 

 

Na s. 171 a 173 píše Fierlinger: 

 

… v den, kdy československá vláda přijímala první diktát velmocí… 

pronesl Litvinov v Ženevě svou skvělou obranu Československa 

a československé demokracie. (Řekl), že když několik dní před (jeho) 

odjezdem do Ženevy francouzská vláda se na něj poprvé obrátila 
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s dotazem, jaké bude stanovisko Moskvy, bude-li Československo na-

padeno, dal Litvinov jménem své vlády naprosto jasnou 

a jednoznačnou odpověď, že Sovětský svaz je připraven splnit své zá-

vazky podle paktu, a že společně s Francií poskytne Československu 

pomoc všemi způsoby, jež jsou mu přístupný. 

 

Týmito citátmi som vyčerpal všetko, čo Fierlinger uviedol vo svojich publi-

káciách na dôkaz svojho tvrdenia, že „SSSR... velmi jasně prohlásil, že přijde 

na pomoc ohroženému Československu, i když Francie odmítne tak učinit“. 

Musím predpokladať, že Fierlinger uviedol týmito citátmi všetko, čím toto 

tvrdenie mohol podoprieť, a že mu v tejto veci neušlo pozornosti nič pod-

statného. Predsa mu išlo o to, aby dokázal zradu Benešovu a jeho spolupra-

covníkov; a keď chcel takúto ťažkú obžalobu urobiť pravdepodobnou, musel 

predsa uviesť všetko, čo by toto stanovisko mohlo podoprieť. 

 Z uvedených Fierlingerových citátov a dokladov vysvitá len jedna vec 

veľmi jasne, a síce to, že nám Sovietsky zväz nesľuboval bezpodmienečnú 

pomoc, ale iba pomoc za určitých podmienok.  

 

 

33. Čo boli podmienky Sovietskeho zväzu? 
 

 

I. 

Predovšetkým to bola podmienka, aby Francúzsko splnilo svoje spojenecké 

povinnosti a šlo s nami do vojny. To bola korektná podmienka, vyplývajúca 

zo znenia československo-sovietskeho paktu z roku 1935. Podľa neho bol 

Sovietsky zväz povinný nám pomáhať len ak by aj Francúzsko šlo do vojny. 

Sovietski štátnici to stále prízvukovali a opakovali toto svoje stanovisko 

i v kritických chvíľach veľkej krízy.  

 Hneď po násilnom rakúskom anšluse, teda už v marci 1938, 

a opätovne neskoršie, sa Fierlinger ako československý vyslanec dotazoval 

sovietskeho zahraničného ministra Litvinova, ako si ZSSR predstavuje spl-

nenie spojeneckých záväzkov voči Československu, a tento mu každý raz 

odpovedal, že Sovietsky zväz je ochotný svoje záväzky splniť, ale že tieto sú 

podmienené „tím, že Francie dostojí v svých závazcích ze spojeneckého pak-

tu“. 

 Koncom júla, keď situácia začala byť nanajvýš kritickou, sa prezident 

Beneš spýtal Fierlingera priamo, ako to je so sovietskou pomocou a ten mu, 

medzi iným, odpovedal: „Bez Francie padají veškeré závazky sovětské... Bez 
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Francie nám Moskva dnes sotva asi řekne jak daleko může jít a co pro nás 

může učinit.“ 

 17. septembra telegrafoval Fierlinger z Moskvy do Prahy o rozhovore, 

ktorý mal s námestníkom zahraničného ministra Potemkinom a referoval, 

že podľa názoru sovietskych vládnych kruhov má ZSSR alternatívu buď ísť 

do vojny spoločne so západnými mocnosťami, alebo sa definitívne stiahnuť 

do izolácie a venovať svoje úsilie na dokončenie svojho zbrojenia a na orga-

nizáciu svojej armády.6 Toto Fierlingerovo zdelenie, ktoré prišlo do Prahy 

bezprostredne pred najvážnejšími rozhodnutiami, vyvolalo veľkú konster-

náciu, pretože potvrdzovalo správy, šírené zo Západu, že ZSSR nehodlá 

v prípade neúčasti Francúzska zasiahnuť do konfliktu. 

 Hneď na to, krátko pred najkritickejšími chvíľami, prezident Beneš 

požiadal sovietskeho vyslanca v Prahe Alexandrovského, aby mu teraz už s 

naprostou istotou zdelil stanovisko sovietskej vlády. Alexandrovskij odtele-

grafoval Benešove dotazy do Moskvy. Na to Fierlinger 20. septembra zatele-

grafoval do Prahy, že odpoveď sovietskej vlády na prvú Benešovu otázku 

znie tak, že Sovietsky zväz je „odhodlán pomoci ihned a účinně, zůstane-li 

Francie věrná paktu“. Čo sa týka odpovedi na druhú otázku, tá znela už me-

nej rozhodne. Ale o tom neskoršie. 

 21. septembra vyhlásil Litvinov na schôdzi Spoločnosti národov 

v Ženeve, že ZSSR splní svoje záväzky k Československu podľa znenia paktu, 

t. j. spoločne s Francúzskom. V ten samý deň telegrafuje Fierlinger z Mos-

kvy, že v prípade, že by Francúzsko zmenilo svoje dovtedajšie odmietavé 

stanovisko a splnilo svoje spojenecké záväzky, i sovietska armáda pôjde do 

vojny.  

 23. septembra, teda už po prijatí anglo-francúzskeho ultimátu Prahou, 

vyhlásil Litvinov v Ženeve, že ZSSR, bez ohľadu na toto ultimátum, príde 

v prípade Hitlerovho útoku Československu na pomoc, ak Francúzsko splní 

svoje záväzky a bude bojovať.  

 Ako vidieť, podmienkou plnej pomoci Sovietskeho zväzu vždy bolo to, 

aby Francúzsko šlo za nás do vojny. Len v takomto prípade sa cítil viazaný 

nám pomáhať podľa československo-sovietskeho spojeneckého paktu. Táto 

skutočnosť nebola nikdy sporná a Fierlinger sám konštatuje, že „tato pod-

míněnost naši smlouvy se SSSR činila náš pakt v rozhodující okamžik neú-

činným“. 

                                                             
6 Pozn. I. D.: V tejto správe Fierlinger naznačil i dôvod, pre ktorý bude mať Sovietsky 
zväz, v prípade zrady Francúzska, nerušenú príležitosť k dokončeniu svojho zbrojenia. 
Hitler sa totiž po likvidácii ČSR obráti proti Západu a proti iným susedom (napr. Poľsku), 
v čom ho Sovietsky zväz, v zmysle svojej izolačnej politiky, hatiť nebude, t. j. nezamýšľa 
viesť vojnu proti Nemecku. 
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 Nesporné je, že Litvinov hájil v Ženeve československú vec 

na zasadnutiach tejto organizácie skvele. Keď československé zahraničné 

ministerstvo vyslalo na schôdzu Spoločnosti národov splnomocneného mi-

nistra Arnošta Heidricha7 (nebol teda iba „referentom“ ministerstva, ako to 

Fierlinger tendenčne tvrdí) s tou úlohou, aby u Litvinova zistil stanovisko 

Sovietskeho zväzu, tento hovoril s ním veľmi odmerane. Vyslanec dr. Robert 

Frieder, ktorý vtedy v ministerstve prijal telefonickú správu Heidricha zo 

Ženevy, mi povedal, že Litvinov Heidrichovi kategoricky vyhlásil, že sa So-

vieti držia znenia zmluvy, t. j., že pôjdu za nás do vojny iba ak i Francúzsko 

pôjde do vojny, a že ak sa nám to nepáči, máme si to pripísať sebe a tomu, že 

sme takúto vraj hlúpu zmluvu uzavreli.  

 Výtka proti Benešovi, že v zmluve, uzavretej roku 1935, vymienil si 

pomoc ZSSR len v prípade zásahu Francúzska do vojny, vyskytla sa opako-

vane. Tvrdievalo sa, že táto klauzula sa dostala do zmluvy na Benešovu žia-

dosť, a že Sovieti by sa k nám zaviazali i bez tejto klauzuly. Litvinov vysvetlil 

pôvod tohto paktu vo svojej reči na Valnom zhromaždení Spoločnosti náro-

dov 23. septembra 1938 takto: 

 

… smlouva francouzsko-sovětská a smlouva sovětsko-československá 

o vzájemné pomoci byly výsledkem jednání, které mělo vést 

k vytvoření regionálního paktu o vzájemné pomoci, jehož by se zúčast-

nily Německo a Polsko, paktu, který byl založen na principu kolektivní 

pomoci. Když tyto dvě země odmítly účast, dali Francie 

a Československo přednost uzavření dvou dvoustranných smluv místo 

jedné smlouvy sovětsko-francouzsko-československé“. (Por. Mnichov 

v dokumentech I., s. 210). 

 

Keď Beneš uzavrel túto zmluvu s touto klauzulou, mal pre to svoje vtedy 

veľmi závažné dôvody. V roku 1935 bola Hitlerova ríša politicky a vojensky 

už značne hrozivá. Ako jej bezprostrední susedia sme nemohli nič podnik-

núť, čo by sa mohlo pokladať za priamu alebo nepriamu provokáciu. Nacis-

tická propaganda stále vytrubovala do sveta, že ČSR je predsunutou baštou 

komunizmu a Sovietskeho zväzu. Vieme, že Beneš bol za politiku strednej 

cesty medzi Západom a Východom. Tejto politike Nemci nedôverovali. Oni 

hľadali zádrapky, do ktorých sa chceli zachytiť, aby mohli prevádzať svoju 

agresiu smerom na východ a predovšetkým proti Československu. Obavy 

pred takýmto vývinom diktovali opatrnosť, a tá sa zračila i v znení paktu 

československo-sovietskom, keď sovietske spojenectvo nadviazalo na spoje-

                                                             
7 Skutočná funkcia Arnošta Heidricha v predmetnom období bola „stály delegát ČSR pri 
Spoločnosti národov“. Pozn. ed. 
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nectvo francúzske a sovietsku pomoc robilo závislou na pomoci francúzskej. 

Tým sa malo dokumentovať, že ČSR nie je vazalským štátom Sovietskeho 

zväzu, nie je závislým na jeho mocenskej politike a neriadi sa výlučne podľa 

jeho záujmov. Takáto povaha československo-sovietskeho paktu nemala 

preto ten osteň, namierený proti Nemecku, ako by ho bol mal pakt bez zá-

vislosti na pomoci Francúzska. Takto chápala československú zahraničnú 

politiku aj Moskva. Nielen chápala, ale i z vlastných svojich záujmov sa sa-

ma vyvarovala všetkého, čo by Nemci mohli vykladať ako prípravu 

k agresívnym činom proti Nemecku. I Moskva zachovávala pri uzavretí pak-

tu s ČSR moment opatrnosti. Túto skutočnosť uznáva i Fierlinger, ktorý – 

ako som uviedol – napísal vzhľadom na podmienenosť ruskej pomoci od 

francúzskej, že  

 

nutno přiznat, že forma, v níž byl náš spojenecký poměr k SSSR tehdy 

vyjádřen, hověla tehdejší situace v Evropě a patrně i Sovětskému sva-

zu, který by v oné době nebyl býval s to vázat se jednostranně vůči nám 

bez účasti druhé velmoci. 

 

Fierlinger bol pri uzavretí spojeneckej zmluvy so Sovietskym zväzom. Ako 

náš vtedajší vyslanec v Moskve bol dôležitou osobnosťou a iste veľmi dobre 

poznal pohnútky ZSSR a hranice, až po ktoré vtedy mohol ísť. 

 Zo všetkého predošlého plynie: Vzhľadom k tomu, že nám Francúzsko 

kategoricky vyhlásilo, že svojim spojeneckým povinnostiam nedostojí, a že 

za nás do vojny nepôjde, odpadla podmienka, pri ktorej by Sovietsky zväz 

býval, podľa znenia československo-sovietskeho paktu, povinný nám 

v prípadnej vojne proti Nemecku pomáhať. Tohto stanoviska sa ZSSR držal 

a nikto nie je oprávnený mu to vyčítať. 

 

II. 

Treba sa tu zaoberať ešte s ďalšou vecou. Minister zahraničia ZSSR Litvinov 

totiž zastupoval názor, že by náš spor s Nemeckom mal byť v nejakej forme 

prednesený Spoločnosti národov, a tam pred celou svetovou verejnosťou 

pretriasaný, aby takto Francúzsko morálne bolo donútené dostáť svojim 

spojeneckým záväzkom, čím by bola potom splnená aj podmienka pre zá-

krok Sovietskeho zväzu. Myslel pri tom na ustanovenie článku II. paktu 

o Spoločnosti národov, alebo na prípadnú zvláštnu konferenciu veľmocí. 

Článok II. stanovil: 

 

(1) Každá válka nebo hrozba válkou, ať se přímo dotýká některého čle-

na Společnosti nebo ne, prohlašuje se tímto výslovně za věc dotýkající 
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se zájmů celé Společnosti, jejíž povinností jest, aby učinila opatření 

vhodná k tomu, aby se mír mezi národy účinně uchránil. V takovém 

případě generální tajemník svolá bez průtahů Radu k žádosti kterého-

koliv člena Společnosti. 

(2) Rovněž se prohlašuje, že každý člen Společnosti má právo, aby přá-

telsky upozornil Shromáždění nebo Radu na jakoukoliv okolnost, jež 

se dotýká mezinárodních vztahů a jež by mohla ve svých důsledcích 

zkaliti mezi národy mír nebo dobrou shodu, na níž mír závisí. 

 

O stanovisku Litvinova, resp. sovietskej vlády hlásil Fierlinger dňa 3. sep-

tembra 1938 z Moskvy do Prahy (Por. Ve službách ČSR, s. 135 – 136): 

 

Francouzský chargé d’affaires Payart přišel naléhavě k Potěmkinovi, 

když nemohl být přijat Litvinovem, a prohlásil jménem vlády, že 

vzhledem k nebezpečí útoku Německa na Československo se Francie 

ptá, co hodlá SSSR podniknouti. Francie je připravena k intervenci. 

Payart byl potom přijat Litvinovem, který Francii radil, aby byla svo-

lána Rada Společnosti národů na základě článku II. a aby čelné velmo-

ci prohlásili nebezpečí agrese... Žádal jsem o rozhovor s Litvinovem 

před jeho odjezdem do Ženevy, kam odjíždí pozítří... Payart mě infor-

moval o demarši a jeho podání celkem souhlasí s mou informací. Má 

dobrý dojem a považuje Litvinovův návrh za upřímný. Ovšem naskýtá 

se otázka, zda se najde v Radě většina pro eventuelní rekomendaci. 

Druhou variantou Litvinovova návrhu byla by původní jeho myšlenka 

společné porady mocností…“ 

 

V svojej správe do Prahy zo 17. septembra hlási Fierlinger medzi iným i toto 

(s. 139): 

 

Hlásil jsem se hned u Litvinova, který mne přijal před samým odjez-

dem do Ženevy 4. t. m. Řekl mi, že veškeré jeho návrhy jsou tentativní, 

že lze o nich diskutovati, že však podle jeho rozumu nelze opomíjet 

aparát Společnosti národů a třeba diskutovati o věci se všemi státy, zú-

častněnými v možném konfliktu... Představoval si, že by bylo lze na 

základě článku II. paktu uvést do pohybu mechanismus Společnosti 

národů, což i tehdy, kdyby usnesení Rady nebylo jednomyslné, dávalo 

každému členu Společnosti národů možnost učiniti nutná opatření ve 

prospěch oběti nezaviněného útoku státem třetím… 

 

V tej istej zpráve zo 17. septembra (s. 143) referuje Fierlineger o svojej roz-

mluve s francúzskym veľvyslancom v Moskve Coulondreom medzi iným: 
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... Coulondre, arciť přede mnou netají, že odvolávání Sovětského svazu 

k paktu Společnosti národů uvádí Paříž v pochybnost. Budí to v Paříži 

dojem, že se Moskva schovává za Společnost národů, jejíž mechanism 

ve skutečném konfliktu, jak se ukázalo, vždy selhává. V Paříži je prý 

podezření, že dnešní sovětský režim, jsa si vědom své slabosti, nechce 

riskovati válku, a proto hledá alibi v Ženevě… Řekl jsem Coulondreovi, 

že nevylučuji jistou nechuť Sovětského svazu jíti dnes do války. Ne-

podceňuji též jisté příznaky vnitřních obtíží Sovětského svazu. Jinak 

zase nelze pochybovati o dobré jeho vůli a o jeho loyálním postupu. Je 

pochopitelné, že chce, aby se o věci jednalo před celou evropskou ve-

řejností, neboť, jak mi naznačil Potěmkin, chce se Sovětský svaz vy-

hnouti podezření, že zatahuje Evropu úmyslně do konfliktu, kterého 

by se nakonec neúčastnil a kterého by využil pouze k podvratné propa-

gandě… 

 

Na s. 174 a 175 cit. knihy píše Fierlinger: 

 

... Po mnichovské konferenci mi Potěmkin vyslovil svou hlubokou sou-

strast; přitom neskrýval svůj pesimismus stran dalšího vývoje 

v Evropě. Podle jeho názoru… další střetnutí velmocenských zájmů je 

nevyhnutelné. V tom spatřoval i novou perspektivu pro Českosloven-

sko… Zakrátko se vrátil do Moskvy Litvinov, jehož jsem hned vyhle-

dal… Litoval, že jsme se neobrátili ke Společnosti národů, jak nám ra-

dil. Byl to jediný způsob, podle jeho soudu, jak postaviti francouzskou 

delegaci a francouzskou zahraniční politiku před soud celého světa… 

 

I z uvedených citátov vidieť, že Litvinovova myšlienka bola predniesť náš 

spor s Nemeckom buď na nejakej konferencii európskych veľmocí alebo 

pred Radou Spoločnosti národov. Z toho si sľuboval, že Francúzsko bude 

morálne donútené, aby vykonalo svoju zmluvnú povinnosť voči nám, t. j. 

vyhlásilo vojnu Nemecku, resp. urobilo v tomto zmysle závažné vyhlásenie 

pre prípad nemeckého útoku na nás. Potom by aj Sovietsky zväz šiel do voj-

ny proti Nemecku, resp. uznal by, že nastala preň táto zmluvná povinnosť. 

Toto všetko by vraj pôsobilo na Hitlera, ktorý by sa už potom asi neodvážil 

napadnúť Československo. Ako známe, voči tejto Litvinovovej myšlienke sa 

chovali všetky interesované mocnosti krajne skepticky. Nikto od takýchto 

konferencií neočakával, že by boli mohli zmeniť kurz francúzskej a anglickej 

politiky. 

Kto by sa bol týchto konferencií zúčastnil? V prípade eventuality kon-

ferencie európskych veľmocí by to boli: ZSSR, Francúzsko, Anglicko, Ne-

mecko a Taliansko. Tieto dva posledné vtedy fašistické štáty boli predsa ag-
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resormi, zvlášť hitlerovské Nemecko samo vyvolalo konflikt, ktorý ohrozoval 

mier. A čo sa Francúzska a Veľkej Británie týka, tieto mocnosti nechceli sa 

kvôli Sudetom zúčastniť žiadnej vojny. Na tejto konferencii by teda ostal 

ZSSR sám, aby presviedčal Francúzsko o neudržateľnosti jeho odmietavého 

stanoviska. Ako sme videli, Litvinov prevádzal v septembri 1938 počas zasa-

dania Spoločnosti národov v Ženeve toto presvedčovanie veľmi intenzívne 

a skvelým spôsobom nielen na verejných schôdzach Spoločnosti národov, 

ale i v dôverných poradách s francúzskymi štátnikmi. Ale toto presviedčanie 

ostalo bez akéhokoľvek účinku. Niet divu, že sa všeobecne uvažovalo tak, že 

ani Litvinovom nadhodená konferencia uvedených veľmocí neprinesie žiad-

neho obratu v anglo-francúzskej politike. A pritom bolo vôbec pochybné, či 

sa takáto konferencia aj zíde. Fašistické veľmoci myšlienku konferencie so 

Sovietskym zväzom a limine odmietali, a francúzska a anglická vláda ju ne-

chceli, pretože sa nechceli dať odviesť od svojej politiky neúčasti na česko-

slovensko-nemeckom vojnovom konflikte. Že myšlienka konferencie za vte-

dajších okolností nebola šťastná, to dokázali neskoršie udalosti, keď si po-

tom francúzski a anglickí štátnici urobili v Mníchove konferenciu 

s fašistickými mocnosťami sami bez účasti Sovietskeho zväzu. Akým výsled-

kom tá konferencia skončila, vie celý svet.  

Druhá konferenčná možnosť bolo prednesenie československo-

nemeckého sporu Rade Spoločnosti národov podľa článku II. Ale kto zasa-

dal vtedy v tejto Rade? Z veľmocí to boli ZSSR, Veľká Británia a Francúzsko. 

Z menších štátov tam bolo Poľsko. Spojené štáty americké nikdy neboli čle-

nom tejto inštitúcie. Nemecko, Taliansko a Japonsko už predtým z nej vy-

stúpili. Nemôže byť pochybnosti o tom, že v takto zloženej Rade by nemohla 

mať nejaká snaha morálneho prinútenia Francúzska pozitívny výsledok. Po-

znamenávam, že podľa článku 5. paktu o Spoločnosti národov k platnosti 

uznesení Rady (mimo vecí týkajúcich sa jednacieho poriadku) a i Zhro-

maždenia, bolo treba súhlasu všetkých na schôdzi prítomných členov. 

Vzhľadom na stanovisko Poľska, ktoré sa chovalo vtedy proti nám krajne 

nepriateľsky, no a vzhľadom na politiku vlád francúzskej a britskej, bolo vy-

lúčené, aby sa mohlo v Rade docieliť nejaké jednohlasné uznesenie alebo 

doporučenie v  náš prospech. Že i v Sovietskom zväze nemali o politike 

Francúzska žiadne ilúzie, toho dokladom sú správy, ktoré o tom Fierlinger 

svojej vláde do Prahy podával. Tak napr. píše o tom na s. 134 (Ve službách 

ČSR): 

 

Z rozhovorů, které jsem měl s Litvinovovým zástupcem Potěmkinem, 

bylo mi jasno, jak málo víry sovětská vláda přikládá ujištěním fran-

couzských činitelů o jejich věrnosti k smluvním závazkům Francie. 
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Zprávy sovětských diplomatických zástupců v Paříži a v Londýně líčili 

situaci velmi skepticky. To mi také vysvětlovalo zdrženlivost sovětské 

vlády proti nám! 

 

27. augusta 1938 telegrafoval Fierlinger do Prahy (s. 134): 

 

Potěmkin se dívá na politiku Francie velmi skepticky. Podezřívá Dala-

diera, že úmyslně rozdmychuje vnitřní spory, aby v kritický okamžik 

Francie nemusela se exponovati za Československo. 

 

17. septembra referoval do Prahy nasledovné (s. 136 a 137): 

 

Litvinova jsem do jeho odjezdu do Ženevy navštívil celkem dvakrát, 

Potěmkina pak navštevuji častěji… jsem pozoroval, že jejich skepse 

stran politiky Anglie a Francie ještě víc zesílila. Těžce nesou úplné vy-

řazení Moskvy z politického jednání, jež způsobila Francie, která se 

ukazuje velmi nespolehlivým spojencem Sovětského svazu… pokud se 

týče Francie, o jejíž politice v Moskvě mají nejhorší mínění. Zejména 

Potěmkin se vyjádřil velmi drasticky a tvrdil, že francouzská vláda ka-

pituluje před tlakem anglických konservativných kruhů… že Daladier 

úmyslně rozněcuje ve Francii sociální bouře, aby se nemusel v kritický 

okamžik exponovat pro Československo, že Francie a Anglie ponechají 

Československo svému osudu… Francie prý nikdy vážně pakt nemysli-

la, viděla v něm pouze bluf, který by mohl zameziti nové Rapallo. Nao-

pak bojí se použiti paktu a sociálních následků pro vnitřní politiku. 

Francie úmyslně vylučuje Svaz z každé spolupráce. V oblasti vojenské 

odmítá též spolupráci technickou. Svaz již dříve učinil jakési vojenské 

objednávky, které jsou zaplaceny, Francie však odmítá dodání… 

 

15. septembra referoval do Prahy (s. 141): 

 

... Dnes mi ukázal Potěmkin Litvinovův telegram o rozhovoru 

s Bonnetem, který vůbec na návrh o poradách generálních štábů ne-

odpověděl, ale mluvil pouze o zamítavém stanovisku anglickém ke 

všem sovětským návrhům… V Moskvě proto mají dojem, že Francie 

nechce vůbec se Sověty jednat; nejde tedy o nedorozumění, nýbrž 

o úmyslnou hru. 

 

Takto líčil náš moskovský vyslanec Zdeněk Fierlinger názory sovietskych 

zodpovedných činiteľov o politike a stanovisku Francúzska. Je mysliteľné, 

že by bol Litvinov veril, že nejaká konferencia alebo valná hromada môže na 
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tejto francúzskej politike niečo zmeniť? Myslím, že Litvinov sledoval svojimi 

námetmi iba určitý taktický cieľ. O tom ale neskoršie.  

 Podľa Litvinovových koncepcií malo byť na týchto konferenciách do-

cielené toho, aby Francúzsko šlo s nami do vojny proti Nemecku, resp. aby 

zmenou svojej politiky prevzalo riziko takejto vojny. Na každej takejto kon-

ferencii, či už na konferencii veľmocí alebo Rady Spoločnosti národov, by 

musela byť prediskutovaná otázka, pre ktorú Francúzsko malo ísť do vojny. 

Táto otázka nemala iba formálnu stránku, ináč zo zásadného hľadiska tiež 

veľmi dôležitú, totiž či má byť Francúzskom podpísaná spojenecká zmluva 

s nami za všetkých okolností dodržaná. 

Ale išlo tu i o iný, nie menej dôležitý problém, totiž o otázku tzv. seba-

určovacieho práva našich Nemcov. Išlo tu teda tiež o otázku, či naši Nemci 

mali podľa vtedy prijatých a všeobecne uznaných zásad vôbec alebo za urči-

tých okolností mravné alebo i iné právo k tomu, aby sa rozhodli pre pripoje-

nie sa k svojim súkmeňovcom v nemeckej ríši, resp. či táto ríša sa smie usi-

lovať o to, aby podporovala zjednocujúce snahy všetkých Nemcov 

a prípadne sa pokúsila o prevedenie takéhoto zjednotenia. Je viac než prav-

depodobné, že by sa na konferenciách, ktoré mal Litvinov na mysli, menej 

bolo hovorilo o nutnosti dodržania francúzsko-československej spojeneckej 

zmluvy a viacej o samourčovacom práve vtedy už otvorene revoltujúcej ne-

meckej menšiny v Československu. O to by sa už boli postarali na konferen-

ciách prítomné fašistické, resp. polofašistické mocnosti, ale i francúzska 

a vtedajšia anglická (runcimanovská) politika. Táto predsa odôvodňovala 

stanovisko nedodržania spojeneckej zmluvy potrebou udržania mieru 

a predstavovala svoju diplomatickú agilnosť ako prácu za udržanie mieru. 

Z toho dôvodu pokladala zásadu nutnosti dodržania aliančnej zmluvy čes-

koslovensko-francúzskej za menej dôležitú, keďže dodržanie tejto zmluvy by 

znamenalo vojnu. 

Naproti tomu, nielen v Británii a vo Francúzsku, ale i v iných kraji-

nách videli vtedy jadro vojnového nebezpečia v položení, v nespokojnosti, 

v revoltovaní našej nemeckej menšiny. Už som poukázal na to, že nielen 

nemeckí a československí komunisti, ale i celá komunistická Internacionála 

nepretržite hlásali od zakončenia prvej svetovej vojny a od založenia ČSR, že 

je náš štát imperialisticky a násilne utvoreným konglomerátom mnohých 

národností za účelom ich potláčania a vykorisťovania českou buržoáziou 

a českým imperialistickým nacionalizmom, že česká buržoázia tieto národné 

menšiny neprávom anektovala, a že jedinou pomocou vraj smutného polo-

ženia týchto údajne potlačených národností a medzi nimi i našej nemeckej 

menšiny je, aby mohli vykonať svoje samourčovacie právo až do odtrhnutia 
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od Československej republiky. Táto komunistická doktrína infikovala nielen 

západných komunistov, ale i mnohé iné ľavičiarske, socialistické 

a pokrokové politické živly po celej Európe. O rozšírení rovnakých názorov 

o našom národnostnom probléme, a zvlášť o sudetských Nemcov, sa zna-

menite starali v radoch západných reakcionárskych kruhov hitlerovská 

a vôbec fašistická propaganda. Preto mohol Chamberlain už v máji 1938 vy-

hlásiť, že Československo je v jeho vtedajšej forme neudržateľným útvarom, 

a preto prijali i ľavičiarske kruhy vo Francúzsku a v Británii s veľkým uľah-

čením správu o tom, že sa Československo po anglo-francúzskom ultimáte 

podvolilo nečiniť prekážku prepusteniu sudetských území Nemecku. Ináč, 

sám Fierlinger poukazoval Litvinovovi na takéto nálady na Západe. Po ang-

lo-francúzskom ultimáte vysvetľoval Litvinovovi, prečo muselo Českoslo-

vensko ustúpiť: 

 

Jestli že... byla projevem jistá ochota k ústupkům, stalo se tak přede-

vším proto, aby svět byl přesvědčen o upřímné vůli Československa 

i těžkými oběťmi zabránit válce, která by ve Francii a ve Velké Británii 

byla nepopulární. Jinak by odpůrci války a všichni zaslepení pacifisté 

mohli tvrdit, že válka byla rozdmýchána neústupností Prahy a českým 

šovinismem. (Por. c. d. s. 175). 

 

Nuž takto sa vtedy dívali ľudia na Západe všeobecne na veci. Revoltovanie 

henleinovcov a s nimi veľkej väčšiny našich Nemcov, no a Hitlerove zimnič-

né vojnové prípravy, otvorené brutálne vyhrožovania, spojené s bezohľad-

nou nepriateľskou rozhlasovou a inou propagandou, postavili túto čiastku 

problému do popredia. Ináč, už dávno pred mníchovskou krízou boli na Zá-

pade rozšírené názory, že sa po prvej svetovej vojne na parížskej mierovej 

konferencii stala veľká chyba, keď bolo Československo utvorené s tak 

mnohými národnostnými menšinami. I mnohí vážni západní politici zastu-

povali stanovisko, že túto chybu treba pri prvej danej príležitosti korigovať. 

A teraz sa vyvinula situácia, keď Hitler mohol vyhlásiť, že je treba raz a na-

vždy vyriešiť problém sudetských Nemcov. To bolo bojové heslo, od vyrieše-

nia ktorého závisela otázka vojny a mieru. Nevyhovieť tzv. samourčovacie-

mu právu sudetských Nemcov znamenalo vtedy vojnu v Európe. Tak sa dí-

vali na otázku štátnici a politici európskeho Západu – s malými výnimkami. 

Otázku zásady vernosti k medzinárodným zmluvám treba posunúť do poza-

dia, pretože by ona v danom prípade viedla k vojne. Otázku samourčovacie-

ho práva Nemcov treba vyriešiť, pretože by bez jej vyriešenia vypukla vojna. 

Takto znela vtedy politika západných európskych mocností. A na vojnu 

Francúzska republika pripravená nebola a ešte menej Veľká Británia. A čo 
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sa týka nálady národov a ich más, nemôže byť sporu o tom, že sa týmto ešte 

menej chcelo do vojny, ako ich vládam. Keď bola teda otázka mieru a vojny 

takto postavená, žiadna konferencia by nedonútila Francúzsko, aby zmenilo 

svoj postoj a šlo do vojny na pomoc Československu, resp. kvôli tomu, aby 

sudetskí Nemci boli vraj naďalej udržaní pod „imperializmom“ českým. 

 Ale ak by sa aj nejaká konferencia veľmocí alebo Rada Spoločnosti ná-

rodov zišla, aby o týchto otázkach porokovala a eventuálne i rozhodla, čo by 

bolo z toho pre nás v najlepšom prípade rezultovalo? Pretože jablkom sporu 

bola sudetonemecká otázka a samourčovanie právo našich Nemcov, je mys-

liteľné, že by na takýchto konferenciách bolo docielené jednomyseľnosti 

v tom zmysle, aby Francúzsko a ostatné mocnosti šli do vojny kvôli znemož-

neniu výkonu samourčovacieho práva? Na týchto konferenciách by musela 

každá zúčastnená mocnosť zaujať k tejto otázke stanovisko a vysloviť sa nie-

len o tom, či je pre alebo proti samoučovaciemu právu našich Nemcov, ale 

i o tom – i ak by bola proti tomuto samourčovaciemu právu – či je ochotná 

zabrániť jeho výkonu i vojnou. I Sovietsky zväz by sa musel vysloviť, či zavr-

huje komunistickou Internacionálou stále hlásanú tézu o samourčovacom 

práve až do odtrhnutia od Československej republiky. I keď obvyklá komu-

nistická dialektika umožňuje, aby komunistické tézy a smernice boli vykla-

dané podľa potreby dňa, teda i v celkom opačnom zmysle ako ony znejú, 

predsa len by sa bol ZSSR dostal na takejto konferencii do chúlostivej situá-

cie. Z tohto dôvodu si myslím – ako som už predtým naznačil – že námety 

Litvinovove sledovali iba taktické ciele, boli iba diplomatickým manévrom 

a Litvinov ich nadhodil v tom presvedčení, že ostatné veľmoci na žiadnu je-

ho konferenciu nepristúpia a nepôjdu. Z toho dôvodu nepodal ani žiaden 

formálny návrh v zmysle svojich námetov. Ako člen Spoločnosti národov 

a Rady mal právo takýto formálny návrh urobiť. Prečo ho neurobil? Ako zá-

stupca veľmoci mohol on alebo sama sovietska vláda urobiť návrh ostatným 

veľmociam, aby sa zišli na konferencii. Prečo to neurobili? Litvinov formál-

ne nič nenavrhoval, on len radil a zdeloval svoje námety a myšlienky. Prečo 

bola táto opatrnosť? Som presvedčený, že volil túto diplomatickú taktiku len 

preto, aby pri nepriaznivom budúcom vývine udalostí sa mohol odvolávať 

na to, že by k nim nedošlo, ak by sa dbalo jeho rád a námetov, čo sa, pravda, 

ex post nikdy nedá bezpečne zistiť. 

 Ak by Litvinovom nadhodené konferencie predsa len dosiahli nejaký 

jednomyseľný výsledok, to by – podľa môjho názoru – bolo bývalo doporu-

čenie, aby sa na spornom území, obývanom našimi Nemcami, previedol 

plebiscit. Pri vtedy pobláznených mysliach veľkej väčšiny našich Nemcov by 

bol tento plebiscit vypadal akurát tak, ako to Hitler s nami v Mníchove pre-
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viedol. Proti myšlienke plebiscitu sme sa preto rukami-nohami bránili 

a neprijali sme ho, ani keď ho po angloo-francúzskom ultimáte tieto moc-

nosti navrhovali. Pri uznášaní o doporučení plebiscitu by sa Sovietsky zväz 

na konferencii buď zdržal hlasovania, aby neprekazil jednomyseľnosť, alebo 

by bol hlasoval proti, čím by bol zmaril konferenciu, o ktorú sám stál a vojna 

by vypukla vtedy už výslovne preto, že sme spolu so ZSSR zabránili tomu, 

aby si Nemci sami mohli rozhodnúť kam majú patriť. To by malo potom pre 

nás ďalšie nepriaznivé následky pri prípadnom neskoršom jednaní v Rade 

Spoločnosti národov. Po znemožnení plebiscitu by Hitler okamžite zahájil 

útok na Československo. Rada by musela – po našej prípadnej žiadosti – 

jednohlasne rozhodnúť, či je Hitler útočníkom. Francúzsko a Británia, ktorí 

pri konferencii doporučovali plebiscit, by sotva boli označili Hitlera za útoč-

níka, keďže sme odmietli týmito mocnosťami doporučený a konferenciou 

veľmocí, resp. väčšinou Rady Spoločnosti národov, uznesený plebiscit. Ináč, 

toto stanovisko zaujali tieto mocnosti aj v skutočnosti, keď vo anglo-

francúzskom ultimáte na Pražskom hrade vyhlásili, že budeme zodpovedný 

za vojnu, ktorú sme vyvolali neuposlúchnutím ich doporučení. 

 Ako známe, ku platnosti uznesení Rady vyžadoval Pakt jednohlasnosť 

a za útočníka mohol byť pokladaný len ten, kto bol jednohlasným uznese-

ním Rady ako taký označený. Ak by sa tak nestalo, potom by Sovietsky zväz 

nebol povinný nám pomáhať vo vojne proti Nemecku ani ako člen Spoloč-

nosti národov. Neskoršie vysvetlím, za akých podmienok by nám Sovietsky 

zväz predsa len poskytol pomoc. 

 

 

34. O zmene nepriaznivého postoja západných mocností 

voči Československu 
 

 

Fierlinger tvrdí, že sa nálada Západu, menovite jeho zodpovedných štátni-

kov a politikov, nám v sudetonemeckej otázke neprajná, hneď po prijatí 

anglo-francúzskeho ultimátu, pod dojmom ďalšej agresívnosti Hitlera, 

zmenila, a že nebyť toho, čomu Fierlinger vo svojom pamflete dal titul „Pra-

ha kapituluje po druhé“, by Československo bolo zachránené a Hitler by bol 

vo vojne, ktorá by bez tejto kapitulácie nasledovala, na hlavu porazený na-

šimi a spojeneckými vojskami. Lenže Fierlinger zamlčuje, že zmena tejto 

nálady na určitú dobu sa stala preto, že Československo pristúpilo na odstú-

penie sudetských území Nemecku. Keď Hitler i po tomto ohromnom ústupe 

Československa nezmenil svoj hrozivý postoj, kládol ďalšie ďalekosiahlejšie 
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požiadavky a vyvolával pomocou svojich henleinovských pomocníkov u nás 

všelijaké incidenty, len aby mal zádrapku k okamžitému zahájeniu vojny, 

vtedy i tí na Západe, ktorí nám stále radili, aby sme robili Nemecku čím väč-

šie ústupky, začali sa dívať aspoň na čas na veci trocha inými očami. Oni boli 

predtým presvedčení, že Hitlera uspokoja, keď mu prinesú Sudety, že ho 

tým pacifikujú, a potom nastane v Európe dlhotrvajúci mier. No netrvalo to 

ani niekoľko hodín po našom vynútenom odstúpení československých Ne-

mcov, keď si títo politici mohli uvedomiť, že to všetko na Hitlera nepôsobilo, 

naopak, on vo svojej agresii pokračuje. Začali chápať, aspoň niektorí 

z Francúzov, že Hitlerovi nejde iba o sudetské územie, ale má ďalekosiahlej-

šie plány ovládania ešte ďalších území.   

Kvôli porozumeniu tohto vývinu vecí treba v krátkosti rekapitulovať 

udalosti, ktoré sa zbehli po prijatí anglo-francúzskeho ultimátu v noci z 20. 

na 21 septembra. 

Toto ultimátum požadovalo od Československa, aby odstúpilo Ne-

mecku tie oblasti (okresy) nášho štátu, ktoré majú viacej než 50% nemecké-

ho obyvateľstva, ale tak, že definitívnu úpravu hraníc prevedie medzinárod-

ná komisia, v ktorej bude mať Československo svojho zástupcu. Francúzsko 

a Británia súčasne vyhlásili, že takto vzniknuté nové hranice Českosloven-

ska, prípadne i spolu s inými veľmocami, medzinárodne zaručia proti kaž-

dému nevyprovokovanému útoku. 

Československá vláda sa tomuto ultimátu podrobila, ale vyslovila 

predpoklad, že pri stanovení nových hraníc musia byť rešpektované životné 

záujmy československého štátu, musí byť daná medzinárodná garancia tých-

to hraníc, má ich určiť medzinárodná komisia a transfer územia sa prevedie 

až po uznesení tejto komisie. Pod rešpektovaním životných záujmov ČSR sa 

rozumelo i to, že definitívny transfer územia nastane až potom, keď miesto 

pevností, v tomto území sa nachádzajúcich, dokončené budú opatrenia na 

ochranu nových hraníc, včítajúc do toho i prípadnú výstavbu niektorých 

bezpodmienečne nutných nových opevnení. 

S touto odpoveďou československej vlády odletel Chamberlain 

22. septembra k Hitlerovi do Godesbergu, kde ale zistil, že Hitler kladie no-

vé a ďalšie požiadavky. Po dramatických ústnych rozhovoroch a po výmene 

dopisov odovzdal Hitler Chamberlainovi memorandum a mapu, s tým, že to 

je jeho posledné slovo. Na mape bolo červenou tužkou nakreslené územie, 

ktoré malo Československo ihneď prenechať Nemecku a ktoré malo tieto 

územia ihneď vojensky obsadiť. Vedľa toho bolo na mape zelenou tužkou 

nakreslené ďalšie územie, na ktorom sa mal previesť plebiscit tak, že by 

mohli hlasovať všetci Nemci, ktorí na tomto území bývajú, a i tí, ktorí sa tam 
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narodili, i keď to bolo pred 28. októbrom 1918, a i keď sa medzičasom od-

sťahovali niekam inam kdekoľvek na svete; kdežto z Čechov by boli 

z hlasovania vylúčení všetci, ktorí sa do tohto územia nasťahovali až po 28. 

októbri 1918. Chamberlain pri prijatí tohto memoranda a mapy ihneď zba-

dal, že Hitlerom požadované hranice hlboko zasahujú do území odjakživa 

Čechmi obývaných, a že tieto hranice ďaleko presahujú to, na čom sa on 

v Obersalzbergu s Hitlerom dohodol. Vyslovil hneď svoj názor, že čs. vláda 

takéto hranice prijať nebude môcť, ani termíny Hitlerom stanovené, a že by 

takýto Hitlerov postup veľmi pobúril verejnú mienku v Anglii, vo Francúz-

sku a vôbec na celom svete, čo by mohlo mať veľmi ďalekosiahle následky. 

Ak by potom Hitler siahal k násiliu, Francúzsko by muselo podľa svojich 

zmluvných povinností Nemecku vyhlásiť vojnu a vtedy by ani britská ríša 

nebola nečinná a musela by Francúzom pomáhať. Na Hitlera toto vyhláse-

nie Chamberlaina vôbec nepôsobilo, trval na svojich podmienkach 

a vyhlásil, že ak Československo na jeho podmienky nepristane, nebude so 

svojimi 90 alebo 100 divíziami ďalej čakať a vezme si násilím to, čo mu vraj 

patrí. Urobil len jedinú koncesiu, a síce tú, že sa obsadenie ním požadova-

ných území nemeckým vojskom má previesť nie hneď, ale až o týždeň ne-

skoršie, t. j. 1. októbra. Chamberlain na to oznámil Hitlerovi, že nevidí teraz 

už ďalšieho spôsobu, než poslať nemecké návrhy do Prahy, aby k ním česko-

slovenská vláda vyslovila svoje stanovisko a sám sa vrátil do Londýna. 

Chamberlain ešte žiadal Hitlera, aby nepodnikal žiadnu vojnovú akciu proti 

Československu, dokiaľ Chamberlain nedostane z Prahy odpoveď. 

Hitlerove nové požiadavky a ďalšie agresívne vystupovanie zapôsobili 

ešte i na takého Chamberlaina a i na Daladiera. Bolo im teraz jasné, že ak by 

československá vláda zamietla ďalekosiahlejšie nemecké požiadavky 

a Hitler by zaútočil, potom sa už Francúzsko nebude môcť vyhnúť svojim 

povinnostiam a v tom prípade i Británia bude musieť ísť do vojny. Vychá-

dzajúc z tohto uváženia, francúzska a anglická vláda nám odkázali, že nám 

nemôžu už ďalej radiť, ako to dosiaľ robili, aby sme nemobilizovali. Naša 

vláda následne 23. septembra nariadila všeobecnú mobilizáciu. Nie je prav-

da, ako tvrdí Fierlinger (pamflet, s. 99), že vládu prinútili k mobilizácii pou-

ličné ľudové demonštrácie v Prahe a Gottwaldove reči na nich. Zúčastnil 

som sa porady vlády, na ktorej sa rozhodovalo o mobilizácii, nie ako člen 

tejto vlády (gen. Syrového), ale ako k tejto porade povolaný člen predošlej 

vlády spolu s niektorými inými členmi tejto vlády. Porade predsedal prezi-

dent Beneš a prítomní boli aj predsedovia strán vládnej väčšiny 

v parlamente. Môžem tvrdiť, že demonštrácie na ulici nemali vôbec žiadne-

ho vplyvu na rozhodnutie o mobilizácii. Prípravy na okamžitú mobilizáciu 
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boli už dávno predtým do všetkých podrobností dokončené. Bolo treba len 

posledného povelu a celý mobilizačný aparát začal okamžite fungovať. Že 

fungoval skutočne výtečne, to dokázal bleskurýchly, skvelý priebeh mobili-

zácie. Mobilizáciu sme napriek nanajvýš hrozivému postoju hitlerovského 

Nemecka nenariadili skôr preto, lebo Francúzsko a Británia nám radili opa-

trnosť; žiadali nás nerobiť žiadnych zjavných vojenských opatrení mobili-

začných, aby nimi Hitler nebol popudený k zahájeniu okamžitej vojenskej 

akcie proti nám. Tento opatrný postoj schvaľoval i Sovietsky zväz. Tak hlásil 

Fierlinger 25. júna 1938 z Moskvy o rozhovore s anglickým veľvyslancom 

Chilstonom, že mu vysvetlil, prečo nie je nutné urobiť so Sovietskym zväzom 

nejaké určité vojenské ujednanie a uviedol pri tom, že „nechtěli jsme buditi 

obavy svých sousedů a proto jsme vždy byli pro postup velmi opatrný“. (Por. 

Ve službách ČSR, s. 116). Na inom mieste som už uviedol, z Fierlingerovej 

správy z 28. mája, že „Potěmkin v jiné souvislosti živě souhlasil s naší opa-

trnou taktikou“, (c. d., s. 101). Ináč, Sovietsky zväz, vtedy po Nemecku naj-

silnejšia európska mocnosť, sledoval voči Nemecku nielen počas českoslo-

vensko-nemeckej krízy, ale i neskoršie, opatrnícku politiku. Príznakom tejto 

opatrníckej politiky bolo i to, že Sovietsky zväz počas tejto krízy vôbec ne-

mobilizoval. Ešte i Francúzsko, ktoré predsa všetkými možnými prostried-

kami sa snažilo vyhnúť tomu, aby nemuselo plniť voči nám svoje zmluvné 

povinnosti a spolu s nami bojovať, nariadilo a previedlo po 22. septembri 

čiastočnú mobilizáciu svojich vojenských síl. Fierlinger o tom hovorí, že 

„vzhledem k německým válečným přípravám na československých hranicích 

učinila též Francie protiopatření“. (Pamflet, s. 97). No a ako známe, i tá opa-

trnícka Veľká Británia zmobilizovala svoje vojnové loďstvo. 

To bolo všetko vtedy, keď sa i západné mocnosti nazdávali, že Hitlera 

ani Západom vynútená ochota československej vlády prepustiť pohraničné 

územia nezadrží pred útokom na Československo, a keď sa im zdala vše-

obecná vojna – ak sa nepodnikne v poslednej chvíli niečo rozhodujúceho – 

skoro nevyhnuteľnou. To bol dôvod, pre ktorý nám vyhlásili, že už ďalej 

nemôžu radiť, aby sme nemobilizovali. Pri tom ale vyslovili prianie, aby sme 

mobilizáciu našej armády previedli podľa možností tajne. Stále dúfali, že by 

sa vojna predsa len dala prekaziť a obávali sa, že by naša verejná mobilizácia 

popudila Hitlera k okamžitému útoku na Československo. O tom boli inak 

presvedčení aj všetci účastníci vládnej porady, ktorá sa uzniesla na mobili-

zácii, a keď sme sa v neskorých večerných hodinách rozchádzali, každý čakal 

priam s istotou, že Praha bude v noci bombardovaná, čím by sa zahájila voj-

na. Pretože bolo holou nemožnosťou previesť tajnú alebo skrytú všeobecnú 

mobilizáciu, vláda sa po prijatí spojeneckej rady rozhodla na okamžitom vy-
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hlásení dávno predtým pripravenej všeobecnej mobilizácie všetkých našich 

vojenských síl. Akútne nebezpečie vypuknutia všeobecnej vojny primälo te-

da československú vládu k vyhláseniu mobilizácie, a nie nejaké demonštrá-

cie na pražských uliciach. 

Léon Blum, ktorý ako predseda francúzskej vlády preukázal Českoslo-

vensku dobré služby a ubezpečil nás o naprostej vernosti Francúzska, však 

v kritických septembrových dňoch, súc už mimo vlády, zakolísal, ako mnohí 

francúzski ľavičiari, a po novom hrozivom Hitlerovom postoji vyhlásil paríž-

skemu vyslancovi britskej ríše, že „jestli se stane jasným, že Hitler zamýšlí 

zničit celý čs. stát, šla by Francie bojovat do posledního muže sice bez váleč-

ného nadšení, avšak s pevným přesvědčením, že válka je nevyhnutelná.“ Ci-

tujúc tento Blumov výrok, Fierlinger kritizuje tohto ľavičiarskeho francúz-

skeho politika preto, že v mnohom súhlasil s Chamberlainovou politikou 

utišovania Hitlera. Fierlinger ale zabudol, že Blum nebol osamoteným je-

dincom vo francúzskom verejnom živote, ale že to bola veľmi silná politická 

osobnosť, za ktorým stála celá socialistická verejnosť vo Francúzsku (mimo 

komunistov), a ktorý v mnohých veciach reprezentoval vôbec celú francúz-

sku ľavicu. Keď Blum bol tomu rád, že sa konflikt medzi Československom 

a Nemeckom mal vyriešiť pokojným prepustením nášho pohraničného 

územia Nemecku, potom boli tomu radi i veľké ľavičiarsky orientované ma-

sy francúzskeho národa. Táto skutočnosť sama vyvráti všetky žvásty Fierlin-

gerovho pamfletu o tom, že vraj francúzske masy túžili po tom, aby mohli vo 

vojne za nás bojovať. A vyvrátené sú všetky fierlingerovské a iné domnienky, 

že by francúzska verejná mienka alebo francúzske masy chceli a mohli do-

nútiť vládu Daladiera alebo ktorúkoľvek inú francúzsku vládu k inému po-

stupu, než aký voči nám skutočne zaujala. Ale Fierlinger potiera sám seba, 

keď pripomína stanovisko generálneho sekretára francúzskej socialistickej 

strany Paula Faurea, ktorý už 10. septembra 1938 žiadal „vyčerpání všech 

nejzazších možností, jen aby byl zachován mír“. Fierlinger k tomu sám kon-

štatuje: „Francouzští socialisté zůstávají i tu věrní svému ultrapacifistické-

mu stanovisku, a to i za cenu zničení Československa.“ (Por. pamflet, s. 115). 

Nuž, i z vyhlásenia Bluma a i z prejavu Faurea, dvoch najvplyvnejších 

vodcov francúzskych socialistov, ktorí mali za sebou socialistické masy 

a v tejto otázke i veľkú väčšinu francúzskeho národa, vyplýva, že politika 

prevažnej väčšiny všetkých Francúzov bola vtedy táto: zachovať existenciu 

ČSR, ale nútiť ju, aby v záujme zachovania mieru priniesla najťažšie obete, 

prípadne i odstúpila značné časti Nemcami obývaného svojho územia. Ak by 

ale Hitler chcel zničiť celé Československo, potom by aj Francúzsko muselo 

bojovať. Toto bola v septembrových kritických dňoch všeobecne uznávaná 
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politika francúzskych politických kruhov, až na tých, ktorí sa celkom pridali 

na stranu Hitlera. Komunisti sa stavali zúrivo proti Hitlerovi, ale handika-

povala ich kominternistická téza o samourčovacom práve Nemcov až do od-

trhnutia od ČSR. A na masy francúzskeho ľudu, a to i na masy francúzskych 

komunistov, platili Fierlingerove slová, ktoré som už citoval, že totiž „touha 

po míru byla všude velká a lid byl samozřejmě jat hrůzou při pomyšlení na 

možnost nové války“.  

My, československí sociálni demokrati, sme ťažko niesli politiku fran-

cúzskych socialistov, ktorí, aby svoj národ zachránili pred vojnou, súhlasili 

i s tým, aby Československo bolo prinútené odstúpiť rozsiahle a dôležité 

územia. Ale Fierlinger by nebol sám sebou, keby i v tomto bode nepracoval 

s nepravdou. Formuloval ju síce vo forme otázky, ale niemenej jasne 

a nedvojmyseľne. Vo svojom pamflete totiž napísal: „Neměl snad Blum v té 

věci přímé vzkazy od svých pražských přátel z druhé internacionály? 

S největší pravděpodobností ano.“ (Viď. pamflet, s. 115). Toto Fierlinger na-

písal, hoci nie len s najväčšou pravdepodobnosťou, ale s naprostou istotou 

vedel, že tomu tak nebolo. Bol predsa vtedy členom spoločnosti pražských 

priateľov Druhej internacionály. Bol predsa vtedy dôverným priateľom 

predsedu československej sociálnej demokracie, v strane všemocného 

Hampla. Z Moskvy posielal správy nielen svojim úradným šéfom Benešovi 

a Kroftovi, ale, a to snáď ešte dôvernejšie, i tomuto Hamplovi. Pokaždé, keď 

bol Fierlinger v Prahe, konferoval v sídle tejto Druhej internacionály, 

v Lidovém dome na Hybernskej s Hamplom a s inými vedúcimi činiteľmi 

pravičiarskej sociálnej demokracie. Dobre vedel, že táto sociálna demokra-

cia prijala a publikovala v kritických septembrových dňoch dr. Františkom 

Soukupom štylizovanú plamennú rezolúciu a protest proti politike francúz-

skych súdruhov a ohlásila vystúpenie z Druhej internacionály kvôli tomu, že 

táto podporovala Československu neprajnú politiku Daladierovej vlády. 

Fierlinger túto rezolúciu dobre znal a vie, aký zúfalý zápas viedla vtedy čes-

koslovenská sociálnodemokratická strana, aby odvrátila francúzskych socia-

listov od ich nešťastnej politiky, a predsa si trúfa napísať, že mal Blum v tej 

veci povzbudzujúce odkazy od pražských sociálnych demokratov, inými slo-

vami, že si československá sociálna demokracia objednala Blumovu politi-

ku! 

Nuž, nesporné je, že po godersberskej porade Hitlera s Chamber-

lainom a po odovzdaní Hitlerovho agresívneho memoranda a mapy sa pos-

toj francúzskych a anglických štátnikov v určitej miere zmenil. V tom, že 

Hitler staval nové územné požiadavky, ktoré presahovali rámec toho, čo 

s ním Chamberlain v Berchtesgadenu ujednal a čo bolo obsiahnuté v anglo-
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francúzskom ultimáte a pražskou vládou prijaté, nachádzali Francúzi 

a i Angličania zrejmý úmysel, sledujúci cieľ zničenia Československej repub-

liky. Zvlášť Daladier vytýkal Hitlerovej mape to, že by tam navrhovaná čiara 

mala byť vedená v bezprostrednej blízkosti Brna, čo by znamenalo skoro 

rozdvojenie ČSR na dve od seba oddelené časti, západnej a východnej 

a vydalo by zvyšky československého štátu celkom na milosť a nemilosť Ne-

meckej ríši. Tak Daladier ako i Chamberlain sa zhodovali vtedy v názore, že 

Československo tieto ďalšie požiadavky Hitlera prijať nemôže a keby potom 

Hitler zahájil útok, Francúzsko by muselo splniť svoje spojenecké záväzky 

voči ČSR a vyhlásiť vojnu Nemecku a v tom prípade by aj Veľká Británia 

musela ísť Francúzsku na pomoc. To bola tá zmenená nálada vo Francii 

a v Anglii, o ktorej Fierlinger píše a ktorej dali i niektorí iní anglickí 

a francúzski politici výraz, napr. Herriot Pierre Cot a i. Anglických 

a francúzskych politikov popudilo tiež to, že Hitler žiadal okamžité obsade-

nie ním požadovaného územia. Ale na porade anglických a francúzskych 

ministrov, ktorá sa odohrávala v Londýne 25. a 26. septembra, Chamberlain 

vyslovoval veľké pochybnosti, či by zásah francúzskej armády mohol zabrá-

niť tomu, aby ČSR bola Hitlerom obsadená a vytýkal nechuť francúzskeho 

obyvateľstva bojovať a i nedostatok ofenzívneho ducha a nepripravenosť 

francúzskej armády. Na tejto porade, na ktorej bola už známa zamietavá 

odpoveď československej vlády na Hitlerove nové požiadavky, malo byť roz-

hodnuté a dohodnuté, čo sa stane, ak Hitlerovi oznámia zamietavú česko-

slovenskú odpoveď. Ale žiadne takéto rozhodnutie sa nestalo. Porada sa 

skončila s tým, že Chamberlain ohlásil, že za niekoľko minút odletí jeho 

pomocník Horace Wilson k Hitlerovi, aby sa pokúsil s ním dohovoriť predsa 

len nejaké riešenie. Toto riešenie by potom západné mocnosti Českosloven-

sku nanútili. Daladier súhlasil s oznámením Chamberlainovým. Bolo zrejmé 

i na tejto porade, že sú si názorovo Angličania a Francúzi zhodní v tom, aby 

ďalšími ústupkami uspokojili Hitlera a vyhli sa tak účasti v prípadnej vojne.  

 Horace Wilson mal oboznámiť Hitlera so zamietavou odpoveďou čes-

koslovenskej vlády. Táto odpoveď bola obsiahnutá v posolstve, ktoré ozná-

mil vyslanec Jan Masaryk 25. septembra Chamberlainovi. Posledné odstav-

ce tohto posolstva zneli: 

 

Má vláda prozkoumala nyní tento dokument a mapu. Je to ve skuteč-

nosti takové ultimatum, jaké se dává poraženému národu, a nikoli su-

verénnímu státu, který projevil největší možnou ochotu přinést oběti 

v zájmu evropského míru. Ani nejmenší stopy takové ochoty k obětem 

neprokázala dosud vláda pana Hitlera. Má vláda užasla nad obsahem 

tohoto memoranda. Jeho návrhy přesahují daleko to, k čemu jsme dali 
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souhlas při tak zvaném anglo-francouzském plánu. Zbavují nás všech 

záruk naší národní existence. Máme se vzdát velkých částí svých pečli-

vě připravovaných opevnění a pustit německé armády hluboko do své 

země dříve, než budeme s to zorganisovat ji na novém podkladě nebo 

učinit opatření k její obraně. Naše národní a hospodářská nezávislost 

by automaticky zanikla přijetím návrhu pana Hitlera. Celý proces 

přemístění obyvatelstva se má změnit v panický útěk těch, kdož se ne-

hodlají smířit s německým nacistickým režimem. Budou muset opustit 

své domovy, nemajíce dokonce ani práva vzít s sebou i jen svůj osobní 

majetek, nebo pokud jde o rolníky, svůj dobytek. 

Má vláda mě žádá, abych prohlásil co nejslavnostněji, že poža-

davky pana Hitlera v jejich nynější formě jsou pro mou vládu naprosto 

a bezpodmínečně nepřijatelná. Proti těmto novým a krutým požadav-

kům pokládá má vláda za svou povinnost postavit se na svrchovaný 

odpor a my tak s boží pomocí učiníme. Národ svatého Václava, Jana 

Husa a Tomáše Masaryka nebude národem otroků. 

Spoléháme na obě velké západní demokracie, jejichž přáním 

jsme vyhověli velkou měrou a proti svému vlastnímu přesvědčení, že 

při nás budou stát v hodině naší zkoušky. 

 

Fierlinger vytýka Československej vláde a prezidentovi Benešovi, že nevyu-

žili situáciu, ktorá sa po Hitlerovom memorande a mape vyvinula na Západe 

a spôsobila tam priaznivejšie posúdenie československej veci a presvedčenie 

nutnosti nám pomôcť. 

 Ale ako ju mali využiť? Čo mali podniknúť? Začať vojnu s Nemeckom? 

Nečakať až Hitler zaútočí, ale zaútočiť na Hitlera prv? Alebo zahájiť nejakú 

diplomatickú akciu? A tu sme pri bode, pri ktorom zlyháva každá Fierlinge-

rova argumentácia. 

 Treba si totiž uvedomiť, že uvedená zmena v nazeraní západných 

mocností bola iba následkom určitého dôležitého faktu, bez ktorého by 

k tejto zmene vôbec neprišlo. Bol to fakt, že československá vláda pristala na 

prepustenie pohraničného územia Nemecku. Dokiaľ sa československá 

zdráhala tak učiniť, tak západné mocnosti stáli na stanovisku, že do vojny, 

ktorá vznikne z tohto zdráhania, nezasiahnu a ponechajú Československo 

svojmu osudu. Keď ale Československo, i keď Západom donútené, predsa 

len chcelo splniť pôvodnú Hitlerovu požiadavku, formulovanú v anglo-

francúzskom ultimáte a Hitler napriek tomu kládol ďalšie podmienky 

a hrozil vojnou, tak potom sa situácia zmenila, pretože sa ukázalo, že Hitle-

rovi by nešlo iba o samourčenie Sudeťákov, ale o ďalekosiahlejšie mocenské 

ciele, ktoré sú v rozpore s dôležitými záujmami Francúzska a Británie. 
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 Mohli sme za takýchto okolností vyhlásiť, že Sudety za žiadnu cenu 

nevydáme? Že radšej pôjdeme s Nemeckom do vojny, než by sme už raz 

koncedované územie opustili? 

Takýmto postojom by sme rozvrátili predpoklady, pri ktorých priazni-

vejší obrat vo francúzskej a anglickej politike voči nám práve nastal! Tieto 

mocnosti by sa potom vrátili k svojej predošlej politike, teda že do vojny, 

zavinenej našou tvrdohlavosťou, nezasiahnu, a nebudú Hitlerovi brániť, aby 

si vzal, čo by mu podľa nich patrilo. Reakcia na zmenu nášho postoja by bo-

la tým silnejšia, že by sa argumentovalo tvrdením, že sme porušili sľub, kto-

rý sme pred krátkym časom dali, a to len preto, aby sme vyvolali vojnu 

a zatiahlo do nej západné veľmoci, o ktorých sme vedeli, že bez dodržania 

nášho sľubu za nás bojovať nechcú. Halifax, Daladier, Cot, Blum, Herriot 

a iní Francúzi a Angličania oznamovali predsa odhodlanie brániť Českoslo-

vensko len za predpokladu, že sme priniesli veľkú obeť prepustenia väčši-

nou Nemcami obývaných území. A francúzske masy by tiež len vtedy poro-

zumeli, že musia za nás tiahnuť do vojny, keby Hitlerovi ani táto obeť Če-

choslovákov nebola postačila. A i vtedy by boli rukovali a bojovali, ako Blum 

správne charakterizoval náladu francúzskeho národa, „bez válečného nad-

šení“. A čo znamená vojnu viesť „bez válečného nadšení“, to ukázali potom 

Francúzi o poldruha roka neskoršie, keď museli bojovať proti Hitlerovi, 

a keď sa to skončilo ich kapituláciou. A vtedy im šlo nie o záujem francúz-

skemu ľudu predsa len málo známeho odľahlého národa, ale o najvlastnejší 

existenčný záujem Francúzska samého. Pod dojmom odstúpenia pohranič-

ného územia u nás sa politickým vodcom francúzskeho a anglického národa 

horko-ťažko podarilo presvedčiť masy svojho ľudu, ktorých túžba po mieri 

bola, i podľa Fierlingerových slov, všade veľká, a ktoré boli „samozřejme ja-

ty hrůzou při pomyšlení na možnost nové války“, že vojna je neodvratná. 

Predstavme si len „bojovnú náladu“ týchto más, keď by museli ísť do vojny 

preto, že Československo svoj sľub odvolalo a oni by boli museli krvácať, aby 

Sudety ostali – hovoriac niekdajšou terminológiou komunistickej Interna-

cionály – pod mocou českých imperialistov, šovinistov a kapitalistov! Ne-

môže byť najmenšieho sporu, že by odvolanie sľubu československej vlády, 

týkajúceho sa odstúpeného pohraničného územia, malo okamžite za násle-

dok vtrhnutie nemeckých armád a ich maďarských a poľských pomáhačov 

do Československa, a práve tak okamžité vyhlásenie Francúzska a Británie, 

že vo vojne, ktorú sme si narušením im daného sľubu takto sami priviedli, 

ponechajú nás svojmu osudu a pomáhať nám nebudú. 

 Cesta chcieť si pomôcť vyvolaním vojny nebola by teda viedla k cieľu 

a nebola by priviedla Francúzsko a Britániu na našu stranu. Naopak, ešte 
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väčšmi by ich od nás odpudila. Po všetkom tom by ani v Rade Spoločnosti 

národov neboli zaujali stanovisko, že sme sa nezavinene stali obeťou hitle-

rovskej agresie. A vojnu tú, v očiach Západu a jeho národov po všetkom tom 

ešte nepopulárnejšiu, by sme si museli vybojovať sami. Ani pre Sovietsky 

zväz by nenastal ani zmluvný a ani z členstva Spoločností národov vyplýva-

júci záväzok zasiahnuť v náš prospech do vojny. O podrobnostiach tejto 

eventuality a o jej možných katastrofálnych následkoch pre Československo 

a jeho ľud sa zmienim neskoršie.  

 Fierlinger spomína aj inú eventualitu využitia nastalej zmeny 

v názoroch dvoch západných veľmocí v náš prospech. Vyzdvihuje radu Lit-

vinova a Majského (sovietskeho veľvyslanca v Londýne), ktorá „kdyby byla 

bývala přijata a uskutečněna, by se Hitler nebyl odvážil k žádnému ukvape-

nému činu a mír by mohl být zachráněn“. (Por. pamflet, s. 101). Vytýka tiež, 

že sa československá vláda neujala iniciatívy amerického prezidenta Roose-

velta. A priamo obžalúva ministra zahraničia Kroftu za to, že v týchto kritic-

kých dňoch nešiel do Ženevy, aby tam spolu s Litvinovom a inými štátnikmi 

a ich pomocou odvrátil Hitlerové hrozby. Neviem, prečo Krofta nepodnikol 

túto cestu sám a poslal tam za seba splnomocneného ministra Arnošta He-

idricha. Ale kto poznal Kroftu, ten dobre vie, že to bol nanajvýš svedomitý 

a pedantný muž, ktorý sa nikdy nevyhýbal konaniu i najťažších povinností 

a bol z tejto stránky i k sebe čo najprísnejší. Keď nešiel do Ženevy sám, mal 

k tomu iste vážne dôvody. Možnože boli správne, možnože sa mýlil. Ale 

Fierlinger sa chová ako malý Móric, keď predstiera, že prítomnosť Kroftu 

alebo iného sebesilnejšieho československého štátnika by v tej dobe bola 

mohla priviesť zvrat v celej európskej politike v tom zmysle, že by sa mohla 

zaraziť hitlerovská agresia bez najbolestnejších územných ústupkov Česko-

slovenska a zachrániť mier. Hitler totiž dobre vedel, že jeho západný najsil-

nejší odporca na európskej pevnine bojovať bude – ak vôbec bude bojovať – 

bez každého „válečného nadšení“, a že ostatní jeho súperi nie sú vôbec pri-

pravení na nejakú vojnu. 

 Fierlinger sa iste pokladá a vždy sa pokladal za veľmi schopného dip-

lomata a štátnika. A hľa, za svojho moskovského pôsobenia ako vyslanec 

ČSR nevedel v týchto kritických časoch dosiahnuť, aby Sovietsky zväz v náš 

prospech mobilizoval. Nedosiahol to ani vtedy, keď už Francúzsko nariadilo 

čiastočnú mobilizáciu a Veľká Británia mobilizovala svoje vojnové loďstvo. 

Nedosiahol ani toho, aby mu v týchto pre náš štát najkritickejších týždňoch 

sovietska vláda zdelila pre naše rozhodovanie nezbytne vyžadované 

a životne dôležité informácie o tom, čo urobil Sovietsky zväz na vojnových 

prípravách v náš prospech, koľko divízií, koľko vojakov, koľko lietadiel atď. 
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má pripravených alebo hodlá pripraviť. Čo o tom „vedel“, to čerpal 

z neistých informácií cudzích diplomatov, ako o tom na inom mieste pojed-

nám. A to mal pred sebou Sovietsky zväz, spojenca, ktorý nám vtedy za urči-

tých podmienok sľuboval pomoc a ktorý bol nesporne náš najvernejší pria-

teľ. Čo by mohol potom vykonať i sebesilnejší československý štátnik 

v Ženeve u pánov Chamberlaina, Daladiera, Becka, Stojadinoviča, ktorí ani 

zďaleka neboli tak vernými spojencami, resp. ani vôbec neboli našimi pria-

teľmi? 

 Ale podívajme sa bližšie na návrhy, od ktorých Firlinger očakával zá-

zrak skrotenia Hitlera. (Pravda, len vo svojom pamflete, v predošlých svo-

jich spisoch a v predošlej svojej diplomatickej a štátnickej činnosti nie). 

Predovšetkým to bola rada Litvinovova a Majského, ktorí túto predniesli 

britským delegátom v Ženeve 23. septembra, teda už po prijatí anglo-

francúzskeho ultimátu Prahou. (Dokument č. 1071). Rusi navrhli Angliča-

nom verejné prerokovanie československej záležitosti v Ženeve, aby verej-

nosť celého sveta bola o skutočnej podstate československého problému 

správne informovaná, a potom aby na zvláštnej schôdzi zainteresovaných 

mocností boli dohodnuté všetky vojenské opatrenia pre prípad svojvoľnej 

nemeckej agresívnej akcie. (Por. pamflet, s. 101). Poznamenávam, že ani 

Litvinov, ani Majskij neurobili žiadny formálny návrh v tomto zmysle: oni 

dávali – ako Fierlinger hovorí – iba „rady“ a „dobré rady“ anglickým delegá-

tom s tým, aby títo alebo iná mocnosť tieto návrhy predniesli. Ale ani Angli-

čania ani Francúzi neuposlúchli túto sovietsku radu. Bolo to totiž v dobe, 

keď československá vláda už vyhovela najnaliehavejšej požiadavke Nemecka 

o prepustení pohraničného územia a Hitler napriek tomu naďalej zaujímal 

najhrozivejší postoj, takže Francúzsko previedlo čiastočnú mobilizáciu svo-

jej armády a Británia mobilizáciu svojej námornej flotily. Nebolo preto treba 

nejakej konferencie, aby Francúzsko bolo prinútené ku splneniu spojenec-

kých povinností voči nám: Francúzsko to vtedy uznávalo samo. Ak by sme 

však náš súhlas o prepustení pohraničného územia odvolali, okamžite by sa 

situácia zase zmenila v náš neprospech, pretože západné veľmoci by sa zase 

vrátili k svojej predošlej politike dezinterementu v našom spore s Hitlerom. 

Takýto náš postoj by sa znamenite hodil do konceptu ich politiky – dľa 

možnosti sa vyhnúť tomu, aby sa zaplietli do európskeho vojnového konflik-

tu. Keď Hitler napriek odstúpeniu pohraničného územia hrozil vojnou, tak-

to vytvorená pre nich politická a mravná nutnosť spôsobila, že neradi síce, 

ale predsa len vážne museli počítať s vojnovým zásahom v prospech Česko-

slovenska. Keď by sme však my odvolali to, čo sme im – nútene síce – ale 

predsa len sľúbili, boli by sme tým vytvorili kýženú im príležitosť 
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k vyhláseniu, že si máme podľa nich teraz už z našej viny, sami vyriešiť náš 

vojnový spor s Nemeckom. 

 Fierlinger tvrdí, že v tej dobe „byla nálada v Ženevě do té míry přízni-

vá, že energické vystoupení odpovědného delegáta Československa by moh-

la ještě v hodinu dvanáctou těžký osud od Československa odvrátit“. (Por. 

pamflet, s. 102). Už som uviedol, prečo bola takáto nálada a prečo vtedy ne-

bolo treba túto náladu nejako zo strany československej potvrdzovať 

a utužovať. Ak by bol ale československý delegát utužoval túto náladu tak, že 

by bol „energicky vystúpil“ a vyhlásil, že Praha všetko odvoláva, čo na nalie-

hanie Francúzska a Británie koncedovala, potom by sa tá nálada bola oka-

mžite premenila v jej opak. Takéto vyhlásenie by mohla dať československá 

vláda až po vypuknutí Hitlerovej vojny proti ČSR a zásahu spojeneckých 

mocností do nej. Vtedy by sa to rozumelo samo sebou. Ale dať takéto vyhlá-

senie vtedy, keď západným veľmociam stále ešte šlo o odvrátenie všeobec-

nej vojny, by bolo pokazením tej lepšej nálady, pretože by znamenalo zvrá-

tenie predpokladov jej vzniku a vrhnutie Československa späť do izolova-

nosti, v ktorej sa pred povolením odstúpenia pohraničného územia nachá-

dzalo. 

 Podobne sa majú veci s Rooseveltovým posolstvom Hitlerovi 

a prezidentovi Benešovi, vyzývajúcim sporné strany, aby neprerušili vyjed-

návania a aby sa snažili docieliť zmierneho vyriešenia konfliktu. Toto posol-

stvo odoslal Roosevelt 26. septembra, teda tri dni po prijatí ultimáta 

o odstúpení pohraničného územia. Posolstvo sa teda zakladalo na predpo-

klade, že na základe tohto odstúpenia treba hľadať cesty, aby nedošlo 

k vojne. Ak by Československo tento predpoklad odvolalo, potom by Roose-

veltova výzva odznela naprázdno. Treba ďalej zdôrazniť, a to je pre správne 

posúdenie veci dôležité, že prezident Roosevelt sa so svojou výzvou obrátil 

na obe sporné strany, teda nielen na prezidenta Beneša, ale i na Hitlera. 

A fakt je, že u Hitlera narazila táto výzva na hluché uši, ba na drzé provoka-

tívne spupné negligovanie. Hitler sa vtedy chystal vrhnúť na svoju opustenú 

obeť a nestaral sa o žiadnu akademickú výzvu amerického prezidenta. Hitler 

mal jediný argument: moc. Amerika vtedy nemala skoro žiadnu armádu, 

skoro žiadne vojnové letectvo a ani jej vtedy vo sne nenapadlo, že by mohla 

vstúpiť do nejakej vojny proti Nemecku. Tieto skutočnosti boli rozhodujúce 

pre Hitlera a nie volanie Roosevelta pre mier, ktorý si tento vtedy nijako 

nemohol vynútiť. Je priam naivné, keď Fierlinger teraz vytýka českosloven-

ským štátnikom, že nevyužili vtedy tejto vraj „dobrej príležitosti“ aby zatiah-

li Ameriku do vojny po našom boku! 

 



142 
 

35. Tri fázy najkritickejšej situácie v konflikte s Hitlerom 
  

 

I. 

V najkritickejších septembrových dňoch treba rozoznávať tri fázy konfliktu. 

V prvej fáze Hitler otvorene postavil požiadavku, aby Československo pre-

pustilo pohraničné územie Nemecku titulom samourčovacieho práva česko-

slovenských Nemcov. V tejto fáze konfliktu náš francúzsky spojenec a i Veľ-

ká Británia vyhlásili, že len tak môžu odvrátiť Hitlera od vojny, ak Českoslo-

vensko dá súhlas odstúpenia pohraničných území. Vyhlásili ďalej, že ak tak 

neučiníme, vojna bude neodvratnou, a že v tejto vojne, vyvolanou vraj našou 

neústupnosťou, ponechajú nás nášmu osudu, Francúzsko nevykoná svoju 

spojeneckú povinnosť a i Veľká Británia vysloví naprosté desinteressement. 

Pod týmto tlakom a vzhľadom na bezvýhľadnosť vojny, v ktorej by sme osta-

li opustení a izolovaní, sa Hodžova vláda podvolila prianiu dvoch západných 

veľmocí, aby neodporovala prepusteniu pohraničného územia Nemecku. 

 

II. 

A teraz nastala druhá fáza konfliktu. Hitler sa neuspokojil s prepustením 

okresov s viacej než 50%-vou väčšinou nemeckého obyvateľstva, ale kládol 

ďalšie územné požiadavky a chcel mať všetko hneď odovzdané a obsadené 

nemeckou armádou. Vyhrážal sa, že „nebude-li mu vyhověno, vyřídí si celou 

československou otázku mocí vojenskou“. Tomu už i Daladier rozumel tak, 

že Hitler chce použiť túto príležitosť a nechuť veľmocí ísť do vojny k tomu, 

aby urobil koniec existencie československého štátu. Pretože sa to dotýkalo 

základného problému francúzskej a anglickej politiky o európskej rovnová-

he, nemohli sa tieto mocnosti, i napriek svojej nechuti a nepripravenosti 

k vojne, dívať na takýto vývin nečinne. Z toho ten obrat francúzsko-anglickej 

politiky v tejto druhej fáze konfliktu, z toho prevedenie čiastočnej mobilizá-

cie vo Francúzsku a mobilizácie anglickej floty, a z toho i rada, ktorú dali 

tieto dve mocnosti medzitým nastúpenej vláde Syrového, aby teraz už 

i Československo mobilizovalo. Poznali, že Hitlera nemožno odvrátiť od voj-

nového dobrodružstva diplomatickými nótami, radami a konferenciami, ale 

že mu treba ukázať, že ak by šiel ďalej, než oni pripustili, t. j. ak sa neuspo-

kojí sudetským územím, potom by sa ocitol vo vojnovom konflikte nielen 

s Československom, ale i s Francúzskom a s Britániou. A vtedy by to zname-

nalo i účasť Sovietskeho zväzu vo vojne proti Nemecku. V tejto druhej fáze 

konfliktu išlo západným mocnostiam teda o to, aby zabránili úplnému zni-

čeniu Československa Hitlerom, v krajnom prípade i vojnou. Ale i v tejto 



143 
 

zmenenej situácii sa všemožne usilovali, aby k dosiahnutiu tohto cieľa stači-

la len ich hrozba so všeobecnou vojnou. A ďalším faktom je, že i v tomto 

štádiu konfliktu sa všemožne snažili, aby k tejto všeobecnej vojne nemuselo 

prísť. 

Je omyl si myslieť, že západné mocnosti hrozili Hitlerovi vojnou aj pre 

ten prípad, ak by Československo bolo odvolalo svoj súhlas k odstúpeniu 

pohraničného územia. V tomto štádiu konfliktu totiž západná politika vy-

chádzala z faktu súhlasu Československa k tomuto odstúpeniu. To bol zá-

klad, z ktorého vychádzala v tomto štádiu sledovaná politika dvoch západ-

ných mocností, aby bez vojny, prípadne len pomocou hrozby s vojnou, nútili 

Hitlera uspokojiť sa s tým, čo mu Československo už koncedovalo a neísť 

ďalej.  

Odvolanie súhlasu československej vlády k odstúpeniu pohraničného 

územia by bolo prišlo i pre západné mocnosti v úvahu až v prípadnej ďalšej 

fáze konfliktu, ak by totiž Hitler bol, napriek západným hrozbám 

s všeobecnou vojnou, napadol Československo, a tým vyvolal všeobecnú 

vojnu. K tomu ale vtedy neprišlo. Hitler svojou agresívnosťou docielil síce 

v Mníchove ďalšie výhody na úkor Československa, ale od úmyslu úplného 

zničenia nášho štátu vtedy odstúpil, aspoň prevedenie tohto svojho skrytého 

plánu odložil na neskoršiu dobu. Západné mocnosti si vtedy pochvaľovali, 

že sa im podarilo zaraziť ďalšiu agresiu Hitlerovu a zachrániť všeobecný 

mier. V Mníchove sa zaviazali garantovať naše štátne hranice, vzniklé po od-

stúpení pohraničných území. Neskoršie udalosti, pravda, ukázali, že Západ 

zastavil Hitlera len na veľmi krátku dobu. Ale v dňoch Mníchova zodpoved-

ní štátnici Francúzska a Británie boli presvedčení, že zabezpečili mier na 

dlhú dobu, a tým i štátnu existenciu zmenšeného Československa. A v dňoch 

po Mníchove zdieľali s nimi tento názor i verejné mienky západných krajín. 

Ani v Moskve vtedy neverili, že by Hitler chcel zničiť celé Československo. 

Keď Fierlinger tvrdí, že by Československo mohlo odvolaním súhlasu 

k odstúpení Sudet, teda určitým „energickým“ vystúpením, zachrániť územ-

nú svoju celistvosť a odstrašiť Hitlera od vojny, prezradzuje týmto naivným 

názorom, že vôbec nechápe povahu a podstatu druhej fázy nášho konfliktu 

s Nemeckom.  

To samé platí o jeho výtke, ktorú robí Janovi Masarykovi pre jeho nó-

tu britskému zahraničnému ministrovi Halifaxovi zo dňa 26. septembra 

1938 (dokument č. 112). V tejto nóte zdeľoval vyslanec Masaryk odpoveď 

československej vlády na Chamberlainov dotaz, či by nebola ochotná zú-

častniť sa nového úsilia o záchranu mieru. Keď totiž naša vláda zamietla 

Hitlerove ďalšie požiadavky, o ktorých tento vyhlásil, že sú jeho posledné 
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slovo, a vojna hrozila bezprostredným vypuknutím, vtedy Chamberlain na-

vrhoval podniknúť posledný pokus, aby presvedčil Hitlera, aby vzal v úvahu 

inú metódu mierového vyriešenia sudetonemeckej otázky, a to pomocou 

medzinárodnej konferencie za účasti Nemecka, Československa a ostatných 

mocností, ktorá by vzala v úvahu anglo-francúzsky plán a najlepšiu metódu 

jeho prevedenia. V odpovedi na tento Chamberlainov návrh československá 

vláda vyslovila ochotu zúčastniť sa tejto konferencie za predpokladu, že sa 

prihliadne k pripomienkam o „zcela neproveditelných stránkách“ anglo-

francúzskeho plánu.  

Z tejto odpovede našej vlády je vidieť, že nie je pravda, čo Fierlinger 

na inom mieste svojho pamfletu tvrdil, že totiž československí zodpovední 

činitelia sa vôbec nepričinili, aby za zmenenej nálady západu prišlo v druhej 

fáze konfliktu k nejakej medzinárodnej konferencii a k nejakému priaznivej-

šiemu riešeniu pre Československo. Naopak pravdou je, že sa českosloven-

ská vláda usilovala o revíziu anglo-francúzskeho plánu, resp. jeho prevede-

nia. To vysvitá i z telegrafickej správy, ktorú Fierlinger obdržal 25. septem-

bra z Prahy o smerniciach československej politiky v druhej fáze konfliktu, 

a ktorú ešte roku 1947 súhlasne citoval vo svojej knihe Ve službách ČSR (na 

s. 160). V tomto telegrame vzkazoval prezident Beneš Fierlingerovi medzi 

iným i toto: 

 

Mění-li se dosavádní naše stanovisko k proposicím Francie a Anglie, 

ukáže se v nejbližší chvíli z vývoje situace ve Francii a Anglii. Naše ko-

nečná odpověď je formulována tak, že při dnešní změně situace ro-

zumná a podstatná revise franko-anglického návrhu je možná. Vytvo-

ří-li se situace, jež by umožnila konstatovati, že franko-anglické návrhy 

padají, arci se toho chopíme a pokusili bychom se o postup svůj… 

 

Je zase len dôkazom naprostej neznalosti vtedajšej situácie a naivného hod-

notenia jej možností, keď Fierlinger vytýka, že československá vláda i v tejto 

druhej fáze konfliktu prijala za základ rokovania konferencie, navrhovanej 

Chamberlainom, anglo-francúzsky plán (t. j. odstúpenie pohraničného úze-

mia). Mala snáď vtedy vláda, resp. vyslanec Masaryk vyhlásiť, že odvoláva-

me súhlas, západnými mocnosťami od nás horko-ťažko vynútený? Tým by 

sme predsa nedosiahli toho, aby tieto mocnosti vytrvali vo svojej zmenenej, 

nám prajnejšej politiky, ale naopak by sme im poskytli vítanú zádrapku, aby 

sa vrátili k pôvodnému stanovisku, obviňujúc nás, že nielen našou vraj tvr-

dohlavosťou, ale teraz už i nedodržaním prijatého záväzku, vyvolali sme 

vojnu, ktorú oni nechcú, a preto sa jej ani nezúčastnia. V tejto veci bolo pre-

to treba postupovať s najväčšou opatrnosťou. Každý tzv. „energický“ postup 
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z našej strany by mohol všetko zase pokaziť. Ináč aj Fierlinger bol v tej dob-

re presvedčený, že iný postup nie je možný, a že sa musí prípadne počítať 

s nutnosťou „amputácie“ republiky. Áno, tento výraz vytvoril v tejto súvis-

losti sám Fierlinger! Na s. 131 cit. knihy píše o tom toto:  

 

Tázal jsem se Litvinova, co o tom soudí a zda by Sovětský svaz, před-

pokládaje skutečné společné záruky bezpečí Československa všemi 

velmocemi, doporučoval amputaci, která by nám mohla býti přece jen 

později vnucena i za horších podmínek. 

 

A v dňoch pred Mníchovom poslal Fierlinger predsedovi čs. sociálnodemok-

ratickej strany Hamplovi písomný vzkaz, v ktorom medzi iným uviedol: „... 

splní-li se mé obavy, je nutno připraviti vše k obraně území, třeba 

i okleštěného…“ Ako vidieť, Fierlinger vtedy, keď bol aktívnym vyslancom 

republiky na tak dôležitom mieste, aká bola vtedy Moskvy, a keď bol z Prahy 

o každom postupe vlády skoro každodenne telegraficky alebo inak informo-

vaný a mal prirodzene informácie od všetkých spojeneckých a iných diplo-

matických zástupcov v Moskve, hovoril v týchto kritických dňoch o možnej 

nutnosti „amputace“ a „okleštění“ územia republiky. A ešte ani v roku 1947, 

keď publikoval na to sa vzťahujúce vlastné svoje správy, neprejavil ani jedi-

ným slovom názor, že takejto nutnosti vtedy nebolo. Až v roku 1951 prišiel 

s tvrdením, že „energický“ postoj čs. štátnikov by v druhej fáze nášho kon-

fliktu s Nemeckom republiku zachránil pred „amputací“ a zároveň i pred 

vojnou s Hitlerom. 

 

III. 

Tretia fáza v septembrovom konflikte s Nemeckom nastala hneď po skonče-

ní dvojdennej konferencie francúzskych a anglických ministrov 25. a 26. 

septembra v Londýne. V závere konferencie Chamberlain povedal toto: 

 

… nyní situace velmi rychle spěje k vrcholnému bodu. Hitler má dnes 

večer řeč, která bude vysílána rozhlasem celému světu. Není pochyby, 

že tato řeč odhalí podstatu jeho konečných záměrů. Víme nyní, že čs. 

vláda je rozhodnuta odporovat. Francouzská vláda jasně řekla, že sta-

ne-li se tak, ona splní své smluvní závazky. My jsme několikrát veřejně 

řekli, že si nemůžeme dovolit přihlížet k přepadení a porážce Francie 

Německem a že přijedeme Francii na pomoc, bude-li v nebezpečí. Vlá-

da Jeho Veličenstva nemá v úmyslu ustoupit od toho, co řekla. Ale po-

kud zbývá i jenom slabá naděje na mír, nesmíme zameškat žádnou pří-

ležitost k jeho zajištění!“ (Mnichov v dokumentech I., s. 228, podč. I. 

D.). 
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A Chamberlain súčasne oznámil, že vyslal k Hitlerovi sira Horace Wilsona 

s osobným posolstvom. Francúzi s tým súhlasili, i s tým, aby českosloven-

skej vláde nebol zdelený obsah tohto posolstva, ale aby bola len ubezpečená 

o tom, že posolstvo neobsahuje nič pre ňu nepríjemného. Ako sa neskoršie 

ukázalo, Chamberlain uplatňoval v posolstve výhrady československej vlády, 

keď uviedol: 

 

Jednajíc se mnou o Vašich (t. j. Hitlerových, pozn. I. D.) návrzích, čes-

koslovenská vláda zdůrazňuje, že přesahují to, co bylo sjednáno v tzv. 

anglo-francouzském plánu. Československo by bylo zbaveno všech zá-

ruk své národní existence. Muselo by vydat velkou část svých pečlivě 

připravených obranných zařízení a pustit německé armády hluboko do 

své země dříve, než by se zorganizovala na novém základě, neboli uči-

nila nějaké přípravy k obraně. Jeho národní i hospodářská nezávislost 

by přijetím německého plánu automaticky zanikla… (C. d., s. 236). 

 

Ale po brisknom odmietnutí Chamberlainového posolstva Hitlerom, ktorý 

sa voči Wilsonovi choval krajne spupne, Chamberlain 27. septembra tele-

grafoval prezidentovi Benešovi: 

 

Cítím se povinen sdělit Vám a československé vládě, že ze zpráv které 

vláda Jeho Veličenstva má nyní z Berlína, vysvítá, že německé vojsko 

dostane příkaz překročit československou hranici téměř okamžitě, 

jestliže zítra ve 2. hodiny československá vláda nepřijme německé 

podmínky. To by znamenalo, že Čechy budou vojensky rozdrceny 

a nic, co by druhé mocnosti mohly učinit, neodvrátilo by tento osud od 

Vaší vlastní země a národa, a to zůstává skutečností, ať bude konečný 

výsledek možné světové války jakýkoli. (C. d. s. 242). 

 

A v ten istý deň poslal anglický zahraničný minister Halifax telegrafický prí-

kaz pražskému anglickému vyslancovi Newtonovi, aby okamžite interveno-

val u československej vlády za účelom prijatia nového anglického plánu, 

ktorý bol skoro totožný s Hitlerovými požiadavkami. V príkaze uviedol Hali-

fax: 

 

Vláda Jeho Veličenstva si plně uvědomuje, jak je československé vládě 

obtížné přijetí tohoto návrhu a jaké věcné nesnáze mohou nastat při 

jeho realizaci. Dospěla však v závěru, že jej musí přijmout a uplatnit 

a vzít na sebe plný podíl zodpovědnosti za jeho provedení. Českoslo-

venská vláda musí jasně vidět, že jediná druhá možnost kromě tohoto 
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plánu, dala-li by se přijmout, by byl vpád a násilné rozdělení země, 

a ač by to mohlo vést k všeobecné válce, spojené s nesčetnými ztrátami 

na životech, není žádná možnost, že po této válce, ať by byl její výsle-

dek jakýkoliv, by Československo mohlo být obnoveno ve svých dneš-

ních hranicích. 

(C. d., s. 243). 

 

Čo sa týka stanoviska Francúzov k tomuto britskému návrhu, to je najlepšie 

charakterizované v správe parížskeho anglického veľvyslanca Phippsa Hali-

faxovi z 28. septembra. V správe tej uviedol: 

 

Francouzská vláda… vyčká, až francouzský vyslanec v Berlíně podá 

zprávu o výsledku demarše N. Hendersona. Nebude-li úspěšná, na-

vrhne, aby v další demarši navrhl François-Poncet rozsáhlejší němec-

kou okupaci. (C. d. s., 255). 

 

Henderson bol anglický veľvyslanec v Berlíne, ktorý predložil Hitlerovi ang-

lický návrh. François-Poncet bol francúzsky veľvyslanec v Berlíne. Ak by te-

da Hitler nebol spokojný s anglickým návrhom, ktorý už nebral zreteľ skoro 

na žiadnu výhradu československej vlády, potom mal francúzsky vyslanec 

navrhnúť menom svojej vlády, aby boli ešte ďalšie územia Československa 

Nemcami okupované! Hitler anglický návrh zamietol, ale k tejto slávnej 

francúzskej demarši už neprišlo, pretože medzičasom sa Angličania a Fran-

cúzi s Hitlerom a Mussolinim dohodli, že sa zídu 29. septembra v Mníchove, 

aby vyriešili nemecko-československý spor. Akým odhodlaním išiel Daladier 

do Mníchova, to najlepšie ilustruje táto depeša veľvyslanca Phippsa Halifa-

xovi z 29. septembra z Paríža: 

 

Ministr zahraničních věcí (Bonnet, pozn. I. D.) mě žádal včera večer 

a opět dnes ráno, když jsme doprovázeli Daladiera (keď šiel na letisko, 

odkiaľ odletel do Mníchova, pozn. I. D.), abych Vám naléhavě sdělil, že 

pokládá za naprosto nutné, aby v Mnichově bolo dosaženo dohody 

o sudetské otázce za každou cenu. Bonnet je přesvědčen, že později 

v blízké budoucnosti budeme se muset rozhodnout provést postupně 

mírovou změnu mnohých hranic v Evropě, protože versailleská 

smlouva se zhroutila. 

 

Ako vidieť, stanovisko západných dvoch mocností, priaznivejšie pre nás 

v druhej fáze konfliktu, a ich uvedomenie si, že do vojnového konfliktu 

predsa len budú musieť zasiahnuť, sa v tretej fáze konfliktu rapídne zmenilo 

v jeho opak. Ale zmenilo sa nie preto, že vraj postoj československej vlády 
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nebol dosť energický, ale proste preto, že tieto mocnosti za žiadnych okol-

ností do vojny ísť nechceli. Výsledkom tejto zmeny, lepšie povedané návratu 

k ich pôvodnému stanovisku, ktoré ani v niekoľkých dňoch druhej fázy kon-

fliktu celkom neopustili, bola mníchovská konferencia 29. septembra 1938. 

To ale nebola tá konferencia, ktorú Chamberlain navrhoval 25. septembra 

československej vláde a na ktorej malo byť Československo zastúpené ako 

rovnoprávny partner. Ako sme videli, k tejto konferencii dala českosloven-

ská vláda súhlas, ale vyslovene s tým, že sa na nej prihliadne k pripo-

mienkam o zcela neprevediteľných stránkach anglo-francúzskeho plánu. Ale 

mníchovská konferencia bola celkom inou konferenciou. Na ňu išli francúz-

ski a anglickí ministri, ako sme videli, už vopred s tým, že uzavrú s Hitlerom 

dohodu „téměř za každou cenu“ a povolia, keď treba, Hitlerovi i „rozsáhlejší 

okupaci“ československého územia než to bolo stanovené v pôvodnom ang-

lo-francúzskom pláne! Okrom toho si odbavili mníchovskú konferenciu me-

dzi sebou iba štyri veľmoci (Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko) 

a Československo k nej vôbec nepripustili. Keď sa Daladier, ktorý sa ináč 

behom celej konferencie nedôstojne plazil pred Hitlerom a Mussolinim, do-

tkol tejto otázky, bol rázne odmietnutý, takže bol nútený pokorne vyhlásiť, 

že „jestli by přibrání zástupce Prahy k pracím porady narazilo na obtíže, je 

ochoten od toho upustit!“ Keď pri otázke poskytnutia záruk Československu 

bolo nadhodené, či má byť vyžiadaný predbežný súhlas Československa, Da-

ladier vyhlásil, že nepovažuje taký súhlas za nevyhnutný! V diskusii bola 

pripomenutá námietka československej vlády ohľadom pevností a Daladier 

pri nej vyhlásil, že „nemůže být ani řeči o tom, aby se odložila evakuace ob-

lastí do té doby, dokud nebudou vybudováná nové české pevnosti“ a žiadal, 

aby „tento bod byl zcela vyloučen z diskuse“! (Mnichov v dokumentech I., s. 

262, 264 a 265). 

 Za týchto okolností niet divu, že sa mníchovská konferencia skončila 

naprostou kapituláciou Francúzska a Anglicka pred Hitlerom. Priznali mu 

všetky jeho územné požiadavky voči Československu a on im urobil iba tú 

koncesiu, že opustil od okamžitého obsadenia týchto území a uspokojil sa 

s tým, že ich postupne obsadí od 1. do 10. októbra. 

 Bezprostredne po skončení mníchovskej konferencie, ktorá trvala je-

den deň, zavolali Chamberlain, Daladier a ostatní Francúzi a Angličania zá-

stupcov československej vlády do konferenčného sálu a oznámili im výsle-

dok a uznesenie konferencie. Angličan Gwatkin to doprevádzal slovami: 

 

Když byste to nepřijali, tedy to znamená, že si to budete vyřizovat sami 

s Německem. Francouzi snad vám to řeknou hezčími frázemi, ale věřte 

mi, jsou stejného názoru s námi – budou se desinteresovat. 
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Ale ani Francúz nebol zdvorilejší. Brutálne vysvetlil, že to je pre Českoslo-

vensko rozsudok bez odvolania a bez možnosti opráv. (Por. c. d., s. 268 

a 269). 

 Západné mocnosti pokladali teda túto mníchovskú dohodu za diktát 

Československu. Bola to dohoda bez nás a proti nám. Francúzsko a Británia 

ňou ešte zhoršili situáciu, do ktorej nás uvrhli pred deviatymi dňami svojím 

ultimatívnym vystúpením v nočnej audiencii na pražskom Hrade. Vtedy to-

tiž vyhlásili iba jednostranne, že nás opustia, ak by sme neprijali ultimátum 

a pustili sa s Nemeckom do vojny. Teraz ale sa tieto dve mocnosti Hitlerovi 

zmluvne zaviazali, že sa postarajú o to, aby Hitler dostal to, čo si žiada. Úvod 

mníchovskej dohody totiž doslovne stanovil toto: 

 

Německo, Spojené království, Francie a Itálie… prohlašují, že podle té-

to dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba uči-

nit, aby bylo zajištěno její provedení. 

 

Francúzsko a Británia sa stali touto dohodou zmluvným spojencom hitle-

rovského Nemecka v jeho agresii proti Československu. Podľa toho aj oka-

mžite konali. Chamberlain dal hneď telegrafický príkaz anglickému vyslan-

covi v Prahe: 

 

Navštivte ihned presidenta a jménem vlády Jeho Veličenstva naléhejte 

na přijetí plánu, který byl dnes po dlouhé diskusi vypracován ve snaze 

vyhnout se konfliktu. Uznáte, že na argumenty není čas; musí to být 

prosté přijetí. Váš francouzský kolega dostal podobné instrukce 

a jednejte, pokud možno, společně s ním… (C. d., s. 273). 

 

IV. 

Fierlinger vo svojom pamflete vytýka, že sa československá vláda podrobila 

mníchovskému diktátu, menuje to druhou kapituláciou Prahy a tvrdí, že to-

ho nebolo treba a že by sa vôbec bolo dalo vyhnúť mníchovskej dohode. 

Skúmajme najprv tvrdenie, že by československá vláda mohla pôsobiť 

k tomu, aby vôbec nedošlo k mníchovskej dohode. Ako mohlo Českosloven-

sko zabrániť Chamberlainovi alebo Daladierovi, aby sa nesnažili dohodnúť 

sa s Hitlerom? Fierlinger tvrdí, že energickým vystúpením. Po prijatí anglo-

francúzskeho ultimátu na Pražskom hrade boli len dve možnosti takéhoto 

„energického“ vystúpenia. Jedna možnosť: to bolo odvolanie nášho predo-

šlého súhlasu k odstúpení pohraničných území podľa anglo-francúzskeho 

plánu. Druhá možnosť bola: nevyčkať Hitlerov útok, predísť mu a napadnúť 



150 
 

Nemecko. Ak by sme odvolali svoj predošlý súhlas, potom by to malo za ná-

sledok okamžitý útok Hitlerových vojsk, teda vojnu, v ktorej by nás západné 

mocnosti prenechali vlastnému osudu, tak ako nám to v nočnej audiencii na 

Hrade vyhlásili. Možnože by ešte pred týmto nemeckým útokom 

s najväčším urýchlením zvolali nejakú tej mníchovskej podobnú konferen-

ciu, na ktorej by sa s ešte väčším dôrazom pokúsili nútiť nás k odvolaniu 

nášho odvolania. Ako vidieť, odvolanie nášho predošlého súhlasu by ne-

znemožnilo nejakú nám neprajnú konferenciu, resp. ak by k nej nebolo pri-

šlo, potom by sme sa ocitli v izolovanej vojne s Nemeckom. A čo sa týka 

druhej možnosti fierlingerovského „energického“ vystúpenia, totiž napad-

nutia predom Nemecka našimi vojskami, nemôže byť sporu o tom, že by 

sme tým boli na seba uvalili ešte izolovanejšiu vojnu, vzhľadom k tomu, že 

by sme sa boli pozbavili morálnej výhody, aby sme mohli byť označovaní 

ako napadnutí. 

Možnože Fierlinger pri svojich výtkach myslel na to, že naši štátnici 

a vyslanci mali vo Francúzsku a v Londýne pôsobiť k tomu, aby boli povale-

né vlády Daladiera a Chamberlaina. Podľa Fierlingera masy týchto národov 

vraj horeli túžbou, aby mohli prelievať svoju krv za vec Československa, 

a preto by radi videli pád týchto nám neprajných svojich vlád. I Hitler uvie-

dol – asi preto, aby popudil Angličanov proti nám – že vraj Jan Masaryk 

prehlásil v Londýne svoj úmysel zvrhnúť Chamberlaina, a že vraj Nemci za-

chytili telefonický rozhovor Masaryka s prezidentom Benešom, v ktorom 

títo častovali Chamberlaina a jeho spolupracovníkov výrazmi, ktoré nemôžu 

byť opakované v salóne. (C. d., s. 238 a 241). 

Nuž nesporné je, že dejiny vykazujú veľké množstvo prípadov, keď sa 

nejaká veľmoc zamiešala do vnútorných vecí od nej menšieho a slabšieho 

štátu a spôsobila tam pád vlády a dosadila novú vládu, ktorá jej konvenova-

la. Ale neviem, či sa udial hoci len jeden prípad, v ktorom by malý štát na-

diktoval nejakej veľmoci akú má mať vládu. Ako mohlo malé Českosloven-

sko, ktoré nota bene malo vtedy proti sebe prevažnú väčšinu svojich Ne-

mcov a Maďarov, prevrhnúť veľmocenské vlády Francúzska a Británie? Niet 

sporu, že nálada más týchto veľmocí bola prajná pre československú vec. Že 

tomu tak bolo, to možno pripísať striezvej a naprosto demokratickej politike 

vlád prvej Československej republiky. Tieto vlády nemuseli prevádzať krko-

lomné propagandy; stačili ich skutky, aby Československu urobili v zahra-

ničí a v pokrokovom svete dobré meno. Mužovia a ženy, vyštvaní 

z fašistických krajín pre ich pokrokovosť, našli v predmníchovskej republike 

bezpečný azyl. Thomas Mann, Kautský, Filip Scheidemann, stali sa našimi 

štátnymi občanmi. Otto Bauer, Julius Deutsch a iní rakúski socialisti uchýli-
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li sa, po zdolaní rakúskeho socializmu dollfuszovskou reakciou, k nám. 

Premnohí maďarskí emigranti, i komunisti, našli u nás bezpečný domov 

pred Horthyho terorom. Môžem bezpečne tvrdiť, že malá Československá 

republika poskytla oveľa väčšiemu počtu prenasledovaných ľudí politický 

azyl pred fašizmom, než sa to stalo v obrovskom Sovietskom zväze. Táto na-

ša politika nás urobila sympatickými aj pred masami Francúzska a Anglicka. 

Ale my sme predsa nemohli tieto masy harangovať proti ich vládam! To bolo 

predsa povinnosťou politikov týchto národov, ktorí vedeli, že nám Hitler 

krivdí a snaží sa o znemožnenie našej štátnej a národnej existencie. Fierlin-

ger stále prízvukuje, že komunistická strana Francúzska stála v týchto nám 

najťažších časoch verne pri nás. To je pravda. Pravdou je tiež, že komunis-

tická strana bola i v tej dobe už najväčšou masovou stranou francúzskeho 

proletariátu. Keď teda nastala nutnosť, aby Daladierova vláda bola odstrá-

nená, a ak bolo pravdou, čo Fierlinger tvrdí, že francúzske masy chceli za 

nás bojovať, potom bolo povinnosťou francúzskej komunistickej strany, aby 

tieto masy zrevolucionovala a takto vynútila pád Daladiera. O to sa ale fran-

cúzska strana vôbec nepokúsila. Ona sa uspokojila aranžovaním neškod-

ných pouličných demonštrácií a pohodlným parlamentárnym protestom. 

Nikto jej to nemôže zazlievať. Veci boli totiž tie, že sa masy kvôli tomu, aby 

padol Daladier a aby tiekla francúzska krv kvôli Československu, nedali zre-

volucionovať.8 Preto sa mohol potom aj Daladier vrátiť z Mníchova ako ví-

ťaz, ako záchranca mieru, nadšene vítaný tak ohromnou masou parížskeho 

ľudu, akú toto veľkomesto málokedy má príležitosť vidieť pohromade. 

A podobne nadšene bol privítaný i Chamberlain v Londýne. Obaja obdržali 

potom veľkou väčšinou odhlasovanú dôveru francúzskeho resp. anglického 

parlamentu. Proti Mníchovu hlasovali iba poslanci komunistickí a niektorí 

jednotlivci z ostatných strán. Mníchovská dohoda a obetovanie Českoslo-

venska neoslabili, ale naopak posilnili pozície Daladierovej a Chamber-

lainovej vlády. Aspoň na čas. 

Ako vidieť, nebolo v moci prezidenta Beneša a československej vlády, 

aby si vynútili odstúpenie Daladiera a Chamberlaina a znemožnili tak alebo 

iným spôsobom mníchovskú konferenciu.  

A mohla sa naša vláda postaviť proti mníchovskému diktátu, keď už 

raz bol vyhlásený? Nuž mohla, ale to by malo za následok okamžitú vojnu 

s Nemeckom a v tejto vojne by Francúzsko a britská ríša vyslovili svoj dezin-

teresment, teraz už podložený mníchovským záväzkom a proti nám by stáli 
                                                             
8 Pozn. I. D.: Však masám sa nechcelo do vojny ani neskoršie, keď Francúzsko bolo už vo 
vojne s Hitlerom, a keď Fierlinger charakterizoval situáciu tak, že „nedostatek nadšení 
dělnictva pro válku, neupřímně proti Hitlerovi vedenou, byl arci obecný“. (Ve službách 
ČSR, s. 322). 
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nielen nemecké, ale i maďarské a poľské vojská. Žiadne francúzske 

a anglické masy by nenútili Daladiera a Chamberlaina, aby urobili miesto 

novým vládam, ktoré by viedli tieto masy na vojnové jatky kvôli záchrane 

Československa. K izolovanej vojne sme sa nemohli rozhodnúť z dôvodov, 

ktoré ešte vysvetlím. O súvise tohto rozhodnutia s eventuálnou sovietskou 

pomocou pojednám zvlášť. 

 

V. 

Pod tlakom postoja dvoch západných veľmocí a chcejúc národ zachrániť 

pred katastrofálnou pohromou, ktorú by naň priviedla izolovaná vojna 

s pomstychtivým, zúrivým, k totálnemu vyhubeniu českého národa odhod-

laným, zvieratským nepriateľom, prezident Beneš a jeho vláda sa podrobili 

mníchovskému diktátu. Na svoje ospravedlnenie mohli uviesť, že českoslo-

venský štát ostal zachovaný, i keď so zmenšeným územím, a že mníchovské 

veľmoci sa zaviazali, že garantujú nové, z hľadiska strategického, pravda, 

krajne nevýhodné hranice republiky. A čo je z historického hľadiska najdô-

ležitejšie, podrobili sa v bezpečnej nádeji, že mníchovským diktátom vytvo-

rený stav, a prípadné jeho ešte horšie následky, nebudú mať trvácnosť, a že 

hitlerovský pangermánsky fašistický imperializmus nevyhnutne povedie 

k svetovej konflagrácii a k svojmu zrúteniu a z toho vyplývajúc k oslobode-

niu národa z pút, ktoré mu prikoval Mníchov.9 Z tejto perspektívy sa dívala 

na udalosti i Moskva. Fierlinger o tom píše (Ve službách ČSR, s. 174): 

 

Po mnichovské konferenci mi Potěmkin vyslovil svou hlubokou sou-

strast; přitom neskrýval svůj pesimismus stran dalšího vývoje 

v Evropě. Podle jeho názoru vznikne v Evropě chaos a další střetnutí 

velmocenských zájmů je nevyhnutelné. V tom zřejmě spatřoval Po-

těmkin i novou perspektivu pro Československo. 

Když jsem zanedlouho uzavíral spolu s Potěmkinem smutnou 

bilanci posledních dnů, mohli jsme oba jen konstatovat, jak se meziná-

rodní posice Československa zhoršila. Potěmkin ovšem nevěřil 

v trvalejší mír v Evropě. Naopak, v Mnichově viděl nový a rozhodující 

krok na cestě k rozpoutání války. 

 

                                                             
9 Pozn. I. D.: Poznámka k s. 138: Bezprostredne po anglo-francúzskom ultimáte vyhlásil 
prezident Beneš v reči do pražského rozhlasu dňa 22. septembra: „Vidím věci jasně a 
mám svůj plán... Evropou jde veliká krise a zůstaneme-li pevní a jednotní, projdeme ji 
úspěšně a se ctí.“ (Mackenzie, Dr. Beneš, s. 313). 
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I Litvinov počítal s európskou vojnou.10 On neveril ani tomu, že by Hitler 

chcel pohltiť celé zbylé Československo. O tom píše Fierlinger (c. d., s. 184): 

 

Berlín měl snadnou hru, neboť mistrně využíval pocitu bezmocnosti, 

který se zmocňoval francouzských a britských státníků, odpovědných 

za hanebnou kapitulaci. Proti Československu používal pak při každé 

příležitosti hrozby okupací dalšího území. Snažil jsem se to vysvětliti 

Litvinovovi, který však pochyboval, že Německo vážně zamýšlí obsazo-

vat další naše území. Podle jeho názoru bylo by bláhovostí okupovat 

celé Československo, neboť tím by se Německo příliš zatížilo a vázalo 

své síly, jichž bude potřebovati v příští válce. 

 

I sám Stalin videl v Mníchove začiatok rozpútania veľkej vojny. Svoje názory 

o tom vyjadril v reči na 18. zjazde sovietskej komunistickej strany, predne-

senej 14. marca 1939, teda ešte pred okupáciou Československa Hitlerom. 

Fierlinger o tom píše (c. d., s. 194): 

 

V Moskvě byly pochybnosti o možnostech nějakého skutečného ozbro-

jeného přepadení Československa, a tím více o okupaci Prahy. Vysla-

nec Alexandrovský, který pobýval v únoru v Moskvě, pochyboval, že 

tehdy se vyskytující zprávy o možném přepadení Československa mají 

vážné pozadí... Lze tudíž říci, že přepadení Československa a Háchova 

kapitulace Moskvu do značné míry překvapily. Nicméně sovětským 

státníkům byl v hrubých rysech smysl vývoje světových událostí cel-

kem jasný. V té příčině je charakteristická řeč, kterou měl Stalin dne 

14. března na 18. kongresu strany. Jeho řeč ukazuje, jak správně byl 

vývoj a jeho další směr v Moskvě posuzován. Stalin tehdy pravil, že... 

SSSR je pro to, aby se dostalo podpory státům, které by se staly oběťmi 

útoku. Chystá se druhá imperialistická válka za novou dělbu světa. 

Německo, Itálie a Japonsko ohrožují Francii, Anglii a Spojené státy. 

Útočníci sice tvrdí, že bojují proti Kominterně, avšak ve skutečnosti 

Japonsko se zmocnilo ohromného území v Číně, Itálie okupovala Ha-

beš, Německo si přisvojilo Rakousko a sudetské země a Itálie 

s Německem vládnou ve Španělsku... Francie a Anglie se pokusily ob-

rátit německé nebezpečí proti sovětské Ukrajině. Německu bylo vydá-

no Československo právě proto, aby byla rozpoutána válka proti Sovět-

skému svazu. 

 

                                                             
10 Pozn. I. D.: Poznámka k s. 138: Keď na valnom zhromaždení Spoločnosti národov 
21. septembra 1928 zaujímal kritické stanovisko k anglo-francúzkemu pražskému ultimá-
tu, vyhlásil tiež, že nie je správne „vyhnout se dnes problematické válce a určitě za to dos-
tat všeobecnou válku zítra“. (Mnichov v dokumentech I., s. 172). 
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VI. 

Fierlinger vytýka vo svojom pamflete Benešovi politickú krátkozrakosť, pre-

tože si vraj neuvedomil, že prijatie mníchovského diktátu nevyhnutne pove-

die ku likvidácii ČSR. A vytýka i iným politikom a zvlášť hospodárskym čini-

teľom, že prispôsobovali politický a hospodársky život okliešteného štátu 

vplyvom a pomerom, ktoré sa uplatňovali z hitlerovského Nemecka. 

 Neviem, či Beneš zdieľal názor moskovský, že Hitler neobsadí celé 

Československo, ako sa potom stalo. Ale či bol takého alebo iného názoru, 

jedno je isté, že totiž bol pevne presvedčený o tom, že v Európe vznikne kon-

flagrácia, a že nie Mníchov, ale výsledok tejto konflagrácie určí konečný 

osud nášho národa a štátu. Neskoršie udalosti ukázali, že tento Benešov ná-

zor bol správny. Ním očakávaná konflagrácia prišla dokonca značne skôr, 

než s tým počítal. Mnohí z nás sa podľa moskovského názoru domnievali, že 

Hitler si vzhľadom na budúcu európsku vojnu nebude strategicky kompli-

kovať veci obsadením celého Československa, a že nás i v prípade takejto 

vojny ponechá, ako odzbrojený, neutrálny, i keď pod jeho politickou, hos-

podárskou a vojenskou kontrolou stojací formálne samostatný štát. Bolo 

predsa pred každým rozumne zmýšľajúcim človekom jasné, že po Mníchove 

by každé protinemecké vystatovanie nevyhnutne viedlo k nemeckej okupá-

cii. Mnohí poctiví ľudia boli preto pre opatrnú politiku, nie snáď z nejakej 

sympatie k nacistom, ktorých inak nenávideli, ale z obavy pred možnými, 

ešte horšími vecami. Domnievali sa, že ak bude Mníchovom vytvorený štát 

vedený takouto politikou, môže sa z neho stať celkom životaschopný útvar. 

Toho názoru bol vtedy aj Fierlinger. Hovoril o tom v Moskve a Potemkinom 

a vysvetľoval mu (citujem o tom jeho vlastné slova), že „tlak, který na nás 

bude Německo vykonávat, bude nesmírný, avšak Československo, zbaveno 

své agresivní německé menšiny, bude snad vnitrně pevnější...“ (C. d., s. 

174). Hneď po mníchovskom diktáte hlásil Fierlinger do Prahy (c. d., s. 171): 

 

Zde (v Moskvě) si nyní ještě více uvědomuji strašné nebezpečí zesíle-

ného Německa. Mají též pochybnosti, zda se nám podaří udržeti de-

mokracii. Řekl jsem (Potěmkinovi), že naše vlastenectví nám pomůže 

vytrvati a že patrně nějaká autoritativní, ale demokratická vláda bude 

na čas nutná… Mám ze všeho dojem, že při příznivém vývoji ve Francii 

byla by přece jen možná nová dohoda se SSSR (když ne formální, tedy 

faktická) o společné obraně neutralizovaného Československa. 

 

Keď o niekoľko dní neskoršie Fierlinger mal rozmluvu s Litvinovom 

o otázke garantovania nových hraníc ČSR, podal o nej správu do Prahy. 

V tejto správe uviedol Fierlinger i toto: 
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(Litvinov) se divil naší přílišné povolnosti… Řekl jsem, že náš ústup 

Polsku a Maďarsku třeba vysvětliti toliko tlakem Berlína. Proto také 

naše politika usiluje především zmírniti tlak s této strany. Nebude to 

patrně politika zásadně germanofilská, nýbrž jenom realismus, vyplý-

vající z dnešní těžké naší situace… (C. d., s. 185). 

 

Čo sa týka garantovania hraníc ČSR, čo mníchovské veľmoci v písomnom 

dodatku k mníchovskej dohode sľúbili učiniť, ani Sovietsky zväz neodmietol 

tak učiniť, len chcel najprv vedieť, či si to československá vláda praje. Fier-

linger informoval o tom Prahu 9. októbra takto: 

 

Dnes Litvinov odevzdal nótu, v níž se odvolává na přání, projevené 

Bonnetem v zahraničním výboru, aby též SSSR převzal záruku za čes-

koslovenské hranice, dále na rozhovor Halifaxův s Majským ve stej-

ném smyslu. Dříve než k tomu SSSR zaujme stanovisko, přeje si zjisti-

ti, zda si čs. vláda skutečně přeje, aby SSSR byl pojat do počtu garantů. 

Prosím odpověď. (C. d., s. 185). 

 

Zahraničný minister Syrového vlády Chvalkovský na to odtelegrafoval, že 

„pro rozhodnutí o dalších garantech kompetentní jsou velmoci mnichovské 

konference“. Tým sa stala vec pre Sovietsky zväz pochopiteľne bezpredmet-

nou. Uvádzam toto všetko len z toho dôvodu, aby bolo jasné, že po Mnícho-

ve sa situácia našej republiky nezdala byť tak katastrofálnou ešte ani Fier-

lingerovi, ktorý si predsa utváral svoje dojmy a názory podľa toho, čo skúsil 

v Moskve, kde vtedy pôsobil. O tej možnej „reálnej neutralite“ Českosloven-

ska bola vtedy spolu s Fierlingerom presvedčená veľká väčšina Národného 

zhromaždenia, ktorá po abdikácii prezidenta Beneša práve preto zvolila dr. 

Háchu za prezidenta republiky, lebo v tomto dosiaľ vždy nestrannom sud-

covi a vynikajúcom právnikovi videla vhodnú osobu pre zabezpečenie takej-

to politiky. Vtedy ešte nikto nevedel, že Hitler už dávno rozhodol o osude 

celého Československa, a že hneď po Mníchove pripravoval jeho likvidáciu. 

Veď ani vedúci činitelia Sovietskeho zväzu vtedy nepokladali za pravdepo-

dobné, že by to Hitler urobil. Nebyť úplnej neschopnosti zahraničného mi-

nistra Chvalkovského, navonok nadutého, ale vo svojom vnútri fašizmom 

zbabelo zastrašeného človeka, bol by s najväčšou pravdepodobnosťou i So-

vietsky zväz garantoval naše nové štátne hranice, čím by aj garancia Fran-

cúzska a Británie nadobudla väčšej váhy a ďalšia agresívna Hitlerova politi-

ka by bola aspoň do určitej miery paralyzovaná. 
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Za takýchto okolností dr. Beneš súhlasil s Háchovou voľbou a očaká-

val od neho, že reálnou a neutralitnou politikou povedie Československo až 

do doby, keď po výsledku novej svetovej konflagrácie bude rozhodnuté o 

konečnom osude nášho štátu. Fierlinger vytýka vo svojom pamflete tento 

Benešov postoj k Háchovi. Je známe, že Beneš, ktorý bol v očiach Hitlera 

najnenávidenejším Čechoslovákom, rezignoval len preto, aby Českosloven-

sku umožnil prevádzanie vtedy i Fierlingerom hlásanej „reálnej“, t. j. Hitlera 

nedráždiacej neutralitnej politiky. Mal sa snáď Beneš pridŕžať prezident-

ského úradu a znemožňovať to, čo vtedy i Fierlinger považoval za jedinú 

možnú politiku? Mal snáď Beneš štvať národ do bezvýhľadného boja proti 

Nemecku, čo vtedy aj Fierlinger považoval za bláznivosť a pred čím ako pred 

nebezpečným výbuchom varovala vtedy aj komunistická strana? (Por. pam-

flet, s. 180). 

 

VII. 

Keď sa dr. Beneš, pôsobiac už v emigrácii, snažil zachrániť národ doma pred 

katastrofálnym krviprelievaním a zbytočnými veľkými obeťami, pretože ča-

kal vyriešenie nášho problému od výsledku bezpečne očakávanej európskej, 

resp. svetovej konflagrácie, pritom ale organizoval všetky naše zahraničné 

sily k neľútostnému boju proti hitlerovskému Nemecku, myslím, že to bola 

jediná správna politika, ktorú mohol sledovať. Že tomu tak bolo, to uznávali 

i štátnici Sovietskeho zväzu a samozrejme i sám Fierlinger. Dali tomu výraz 

najmä po okupovaní Československa v marci 1939. Fierlinger o tom píše v 

knihe Ve službách ČSR: 

 

S korespondentem New York Times panem Durantym měl jsem příští 

den (16. března) delší rozhovor. Vysvětlil jsem mu, že podle mého 

soudu československý lid… povede aktivní boj též za hranicemi. Pova-

žuji presidenta Beneše za nejvhodnější osobu, která je povolána posta-

viti se v čelo našeho boje, neboť ve skutečnosti odešel ze svého úřadu 

pouze pod tlakem neslýchaného teroru, a proto také je oprávněn mlu-

viti za hranicemi jménem Československa… Můj interview s Durantym 

byl listem New York Times reprodukován. (Por. c. d., s. 200). 

 

Ďalej Fierlinger píše, že po okupácii Prahy Hitlerom navštívil Litvinova: 

 

Tázal jsem se Litvinova, zdali mám zůstat v Moskvě nebo mám-li pra-

covat jinde. Řekl jsem, že se ovšem věnuji i nadále politické práci a bo-

ji proti Německu. Litvinov odpověděl, že mi neradí, abych v Moskvě 

zůstal, a že nám doporučuje vybudovat organisaci na západě… (C. d., s. 

198). 



157 
 

 

… Dal jsem tisku prohlášení, že po mém soudu je dnes on, prezident 

Beneš, přirozeným mluvčím československého lidu. (C. d., s. 204). 

 

Před svým odjezdem na západ… byl jsem přijat Litvinovem, který mne 

žádal, abych vyřídil presidentu Benešovi srdečný pozdrav; přitom vy-

slovil naději, že bude míti příležitost ještě s ním spolupracovat. (C. d., 

s. 208). 

 

V liste Benešovi, ktorý sa vtedy nachádzal v Spojených štátoch, Fierlinger 7. 

mája 1939 píše: 

 

… náš zahraniční odboj (musí) po mém soudu hledět, aby zmobilizoval 

všechny složky našich lidí žijících za hranicemi, a v té příčině souhla-

sím naprosto s Vaším názorem… To neznamená dělat nějakou politiku 

radikální, která by zde musila narazit… K tomu podotýkám, že jsem 

odjížděl do Moskvy, obdržev de facto uznání nového našeho odboje s 

Vámi v čele, o čemž jsem Vám již telegrafoval… My si všichni přejeme, 

abyste akci řídil Vy, opíraje se v jednotlivých státech o vytvořené od-

bočky Národní rady… Ve SSSR neexistují žádné organisované skupiny 

našich občanů, neboť to dosud poměry nedovolovaly… nicméně upo-

zorňuji, že jsem Vám již telegraficky oznámil projev prof. Dr. Nejedlé-

ho, který se připojuje k akci vedené Vámi. Současně to učinili v 

Moskvě přítomní čeští komunisté. Šmeral jménem svých soudruhů mě 

prosil, abych Vám tlumočil, že se všichni bez výjimky k akci připojují. 

(C. d. s. 216, 218, 219). 

 

V nóte Potemkinovi, datovanej z Paríža 18. mája, Fierlinger zdeľuje: 

 

Jednota československého zahraničního hnutí, opírající se o jednomy-

slnou téměř vůli československého lidu ve vlasti, je nyní zajištěna 

zejména autoritou dřívějšího presidenta Beneše, který zůstává nepopí-

ratelným vůdcem tohoto hnutí a který je uznáván všemi rozmanitými 

upřímně demokratickými skupinami i všemi československými orga-

nisacemi ve všech zemích, čítaje to i Francii… Zdrcující většina Čechů 

a Slováků prohlašuje se pro jednotu řízenou Československým národ-

ním výborem pod vedením Dr. Beneše.“ (C. d., s. 223 a 225). 

 

V správe československému veľvyslanectvu vo Varšave, odoslanej 25. júna, 

Fierlinger medzi iným píše: 
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(Litvinov) slíbil také podporu naší zahraniční akci v čele s Dr. Bene-

šem… Skupina českých a slovenských komunistů v Moskvě, i když zů-

stává stranou a nesnaží se přímo na naši akci působit, hlásí se nepo-

krytě a loajálně k našemu hnutí a pověřila mě, abych to tlumočil Dr. 

Benešovi. (C. d., s. 234). 

 

V správe predsedovi Československej sociálnodemokratickej strany Ham-

plovi zo 7. augusta 1939 uviedol Fierlinger nasledovné: 

 

… je jasno, že všichni Čechové za hranicemi stojí jednotně za Benešem 

a nepřipustí žádné tříštění naší akce… Námitky, že snad osoba Dr. Be-

neše není ve vládních kruzích anglických a francouzských populární 

proto, že po Mnichovu ostře odsuzoval postup Anglie a Francie, jsou 

naivní. Všichni politikové na západě uznávají správnost jeho politiky v 

minulosti, k níž se dnes vlastně Paříž a Londýn vracejí po zřejmém ne-

úspěchu, který v smiřovacích pokusech s Německem sklidily. Měl jsem 

sám příležitost mluvit s francouzskými politiky nejrůznějších táborů a 

též s čelnými funkcionáři z Quai d’Orsay. Většina z nich nepokrytě při-

znává krach mnichovské politiky a zradu na Československu spácha-

nou. Lze tudíž říci, že právě dnešní kontinuita naší staré zahraniční 

politiky je pro nás největším aktivem. (C. d., s. 264). 

 

Zo všetkého toho plynie, že Fierlinger bol i po Mníchove horlivým zástan-

com tej Benešovej politiky, ktorú teraz vo svojom pamflete ohovára a odsu-

dzuje. Túto benešovskú politiku zastával ale ešte aj v roku 1947, keď vydal 

svoju veľkú knihu o udalostiach ohľadne Mníchova (Ve službách ČSR), teda 

už po vojne, a keď bol predsedom československej vlády, resp. námestní-

kom predsedu vlády Klementa Gottwalda. Prečo zmenil roku 1951 vo svo-

jom pamflete tak radikálne svoje predošlé názory o tejto Benešovej politike, 

toho príčiny a dôvody nikde neudáva. Nie je ťažko uhádnuť, že tú zmenu vy-

volali udalosti vo februári roku 1948 a prispôsobenie sa ich potrebám.   

 

 

36. K otázke pomoci Sovietskeho zväzu 
 

 

I. 

Nikdy nebolo najmenšej pochybnosti o tom, že nám Sovietsky zväz všetkými 

svojimi silami pôjde na pomoc, ak aj Francúzsko splní svoju spojeneckú po-

vinnosť a vyhlási vojnu útočiacemu Nemecku. Ani prezident Beneš, ani Ho-

džova vláda nikdy ani na okamih nepochybovali, že Sovietsky zväz dodrží 
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svoj záväzok z tejto stránky. Vyplývalo to z jasného znenia československo-

sovietskej spojeneckej zmluvy; sovietski štátnici opätovne prízvukovali, že v 

prípade nemeckého útoku na ČSR pôjde nám Sovietsky zväz spolu s Fran-

cúzskom na pomoc; a keď bezprostredne pred 20. septembrom 1938 prezi-

dent Beneš znovu položil otázku, či je ZSSR odhodlaný pomôcť nám oka-

mžite a účinne, ak Francúzsko ostane verné paktu, sovietska vláda odpove-

dala: áno, okamžite a účinne. Nikto v Prahe neveril verziám, resp. nedbal na 

verzie, ktoré kolovali v anglických a francúzskych vládnych kruhoch, že by 

sa totiž Sovietsky zväz vôbec nemienil účastniť vojny, ani vtedy nie, ak by 

Francúzsko bolo Nemecku vyhlásilo vojnu a ak by sa i Británia zúčastnila 

vojny po boku Francúzska a Československa, a že naopak politika Soviet-

skeho zväzu smeruje vraj k tomu, aby vznikla európska vojna, do ktorej by 

vôbec nezasiahol, leda až po úplnej vyčerpanosti všetkých bojujúcich strán. 

V tom prípade by potom Sovietsky zväz vystupoval ako arbiter mundi a pri-

rodzene by nadiktoval boľševizmus celej Európe. Hoci sme z Fierlingero-

vých správ vedeli, že ZSSR zápasí s rôznymi vnútornými ťažkosťami, ná-

sledkom ktorých by sa nerád ocitol vo vojne, už ani preto nie, lebo svoju ar-

mádu nemal ešte úplne dobudovanú, predsa sme v Prahe boli všetci pre-

svedčení, že Sovietsky zväz to s nami myslí úprimne a vážne, a to, čo raz 

sľúbil, čestne dodrží. 

Zmienená odchýlna politika Sovietskeho zväzu sa uplatnila až neskor-

šie, po rozbití ČSR, keď v auguste 1939 Stalin uzavrel s Hitlerom pakt pria-

teľstva a neútočenia. Zmysel tohto paktu bol skutočne ten, aby Sovietsky 

zväz v európskej vojne, ktorú tento pakt predpokladal, a ktorá vypukla hneď 

po uzavretí tohto paktu, zachoval neutralitu, teda vyčkal až sa bojujúce stra-

ny úplne vyčerpajú, aby potom rozhodol o svojom ďalšom postupe, vtedy už 

za prípadne celkom zmenenej mocenskej situácie. Ale podľa nášho usudzo-

vania sa štátnici Sovietskeho zväzu dívali na situáciu v septembri 1938 reál-

ne tak, že by v prípade účasti Francúzska vo vojne po boku napadnutého 

Československa, skoro automaticky a ihneď i Veľká Británia sa ocitla vo 

vojne s Nemeckom, ďalej že by za takýchto okolností i Malá dohoda dokona-

le fungovala, t. j. Juhoslávia a Rumunsko by pomáhali Československu, a 

tým že by sa otvorila cesta pre armády Sovietskeho zväzu k účinnej pomoci 

Československu, nehovoriac ani o tom, že by dovtedy Československu krajne 

nepriateľské Poľsko muselo revidovať tento svoj postoj. I Mussoliniho Ta-

liansko by vtedy stratilo chuť na korisť z francúzskeho tela a muselo by sa 

zachovať asi podobne ako to bolo s Francom a so Španielskom v neskoršej 

druhej svetovej vojne. Hitler by bol obklopený zo všetkých strán a jeho situ-

ácia by bola ešte horšia, než to bolo s Nemeckom v prvej svetovej vojne, keď 
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malo vedľa seba ešte i armády bývalého Rakúsko-Uhorska. Za takéhoto sta-

vu vecí by mala vojna Sovietskeho zväzu proti Nemecku výhľad na temer 

istú porážku nemeckého fašizmu, čo predsa bolo v základnej línii sovietskej 

politiky. Ani z tohto dôvodu sme nemali v Prahe pochybnosti o tom, že by 

Sovietsky zväz nechcel použiť tejto výhodnej príležitosti pre uskutočnenie 

jedného zo svojich najdôležitejších zahraničnopolitických cieľov, a tým i 

značného upevnenia svojho mocenského postavenia vo svete. Aj Litvinov 

kvitoval naprostú dôveru československej vlády v spojeneckú vernosť So-

vietskeho zväzu, keď na valnom zhromaždení Spoločnosti národov 21. sep-

tembra 1939 vyhlásil: 

 

Vždy jsme oceňovali takt československé vlády, která se nás nikdy ne-

tázala, zda bychom splnili své závazky podle smlouvy, poněvadž zřej-

mě o tom nepochybovala a neměla důvod o tom pochybovat. (Mnichov 

v dokumentech I., s. 171). 

 

II. 

Ako vieme, neprišlo však k tomu. Keď Francúzsko a Anglicko kategoricky 

odmietli akúkoľvek pomoc Československu a nútili ho k prijatiu mníchov-

skej amputácie, zmenila sa situácia v základoch. V mníchovskej dohode sa 

tieto dve západné mocnosti zaviazali Hitlerovi, že od československej vlády 

obdrží pokojnou cestou sudetonemecké časti Československa. Ak by sa to 

československá vláda zdráhala urobiť a Hitler by vojensky napadol Česko-

slovensko, potom by ho dve západné veľmoci nemohli označiť za agresora, 

naopak, Československo by urobili vinným za vypuknutie vojny. Za takého 

stavu vecí by sa i Malá dohoda (Juhoslávia a Rumunsko) zachovala voči 

nám pasívne a voči Sovietskemu zväzu krajne nedôverčivo, možno i nepria-

teľsky. Poľsko by pokračovalo v agresii proti Československu a v nepriateľ-

stve proti ZSSR. Horthyovské Maďarsko, podobne ako Poľsko, aj skutočne 

podávali svoje ultimáta československej vláde a hrozili vojenským vpádom 

do Československa. Ako vidieť, odvrátenie sa Francúzska od svojho česko-

slovenského spojenca a podobný postoj Veľkej Británie radikálne zmenili 

situáciu v Európe. Hitler, ktorý by bol v prípade vernosti Francúzska k Čes-

koslovensku zo všetkých strán obklopený, mal po zrade francúzskej vlády 

naraz všetky svoje hranice uvoľnené, a nie on, ale Československo bolo zo 

všetkých strán obklopené ozbrojenými číhajúcimi nepriateľmi. Hitler teda 

mohol všetky svoje sily použiť k útoku na ČSR, pričom by mu na východe 

pomáhalo Maďarsko a čiastočne i Poľsko. Armády Sovietskeho zväzu, prí-

padne pochodujúce na pomoc Československu, by narazili na odpor skoro 

celej poľskej a rumunskej armády, pretože tieto štáty vtedy za žiadnu cenu 



161 
 

nechceli pripustiť, aby sovietske vojská prechádzali cez ich územia. K tomu 

by bol pristúpil neutralitný postoj západných mocností, voči ZSSR nie práve 

priateľských a zmizla by akákoľvek nádej, že by Sovietsky zväz mohol oča-

kávať podporu svojho vojenského potenciálu Západom dodávkami vojnové-

ho materiálu všetkého druhu, ktoré v neskoršej druhej svetovej vojne za cel-

kom zmenených predpokladov tak podstatne prispeli k víťazstvám soviet-

skej armády. Jedným slovom, za takejto situácie by nielen Československo, 

ale i Sovietsky zväz musel viesť izolovanú vojnu, obaja celkom opustení 

ostatným svetom. Je len samozrejmé, že za takéhoto stavu vecí postoj So-

vietskeho zväzu nemohol byť rovnaký, ako postoj, ktorý zaujal pre prípad 

účasti Francúzska vo vojne. 

Tomu dal výraz i Litvinov, keď na valnom zhromaždení Spoločnosti 

národov vyhlásil 23. septembra 1938: 

 

Sovětská vláda… nemá závazky k Československu v případě, že by 

Francie zůstala indiferentní k útoku proti Československu. Za těchto 

podmínek může sovětská vláda přijít na pomoc Československu jedině 

z vlastního dobrovolného rozhodnutí nebo z rozhodnutí Společnosti 

národů; nikdo však nemůže tvrdit, že tato pomoc byla povinností.“ 

(Mnichov v dokumentech I., s. 210). 

 

Keď zlyhala francúzska pomoc, čím zanikla zmluvná povinnosť Sovietskeho 

zväzu, muselo sa uvažovať o tom, akým iným spôsobom nám ZSSR môže 

poskytnúť pomoc. Ako to Litvinov naznačil, predovšetkým prichádzala v 

úvahu pomoc, ktorá vyplývala z členstva Sovietskeho zväzu v Spoločnosti 

národov. A ak by i táto cesta bola neschodná, alebo ak by bola zlyhala, po-

tom nám Sovietsky zväz mohol prísť na pomoc z vlastného dobrovoľného 

rozhodnutia bez toho, že by bol povinný poskytnúť takúto pomoc. 

Majúc na zreteli možnú cestu cez Spoločnosť národov, prezident Be-

neš sa bezprostredne pred ultimatívnym zákrokom dvoch západných moc-

ností dotázal sovietskej vlády, či je v prípade odvolania sa k Spoločnosti ná-

rodov ochotná splniť svoje povinnosti podľa článkov 16 a 1711 štatútu tejto 

                                                             
11 Pozn. I. D.: Článok 16 znie: 
„(1) Uchýlí li se některý člen Společnosti k válce, nedbaje závazků, které na se vzal podle 
článku 12, 13 nebo 15, má se ipso facto za to, že by se byl dopustil válečného činu proti 
všem ostatním členům Společnosti. Tito členové se zavazují, že s ním přeruší ihned 
všechny vztahy obchodní a finanční, že zakáží všechny vztahy mezi svými příslušníky a 
příslušníky státu, který porušil úmluvu, a že zastaví finanční, obchodní nebo osobní styky 
mezi příslušníky provinilého státu a příslušníky kteréhokoli jiného státu, ať členem Spo-
lečnosti je či není. 
(2) V tomto případe jest povinností Rady, aby doporučila jednotlivým vládám, o než jde, 
stav vojenských, námořních a vzduchoplaveckých sil, jimiž každý z členů Společnosti při-
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spoločnosti. Odpoveď sovietskej vlády znela: Áno, v každom prípade. (V 

tomto znení zdeloval veľvyslanec Fierlinger odpoveď sovietskej vlády do 

Prahy v telegrame z 20. septembra. Por. Fierlinger, Ve službách ČSR, s. 

152). Zbierka Mnichov v dokumentech I. uvádza na s. 148 odpoveď soviet-

skej vlády v tomto znení: Áno, v každom smere. Ale už nech bol ktorýkoľvek 

text autentický, jedno je isté, že sa text tejto odpovede líšil od textu, ktorým 

sovietska vláda odpovedala na inú otázku, na tú totiž, či je sovietska vláda 

                                                                                                                                                                                              
spěje k branné moci určené k tomu, aby vynutili plnění závazků ze Společnosti plynou-
cích. 
(3) Členové Společnosti jsou mimo to zajedno v tom, že si vzájemně poskytnou pomoc při 
provádění hospodářských a finančních opatření… Učiní nutné opatření, aby usnadnili 
skrze své území průchod válečným silám kteréhokoli člena Společnosti, který se účastní 
společného podniku, aby byla sjednána platnost závazkům ze Společnosti plynoucím. 
(4) Člen, který se dopustí porušení některého závazku vyplývajícího z této úmluvy, může 
býti vyloučen ze Společnosti usnesením všech ostatních členů, kteří jsou zastoupeni v 
Radě.“ 
Článok 17 znie: 
„(1) Při sporu mezi dvěma státy, z nichž jen jeden je členem Společnosti, nebo mezi státy, 
z nichž žádný není členem, budou stát nebo státy mimo Společnost jsoucí vyzváni, aby za 
účelem vyřizení sporu na sebe vzali povinnosti uložené členům, za podmínek, které Rada 
uzná za spravedlivé. Vyhovějí-li tomu vyzvání, platí o nich články 12 až 16 s výhradou 
změn, jež Rada uzná za nutné.  
(2) Po vydání této výzvy zahájí Rada ihned šetření o okolnostech sporu a doporučí taková 
opatření, jaká uzná za nejlepší a v daném případe za nejúčinnější. 
(3) Jestliže vyzvaný stát odepře vzíti na sebe za účelem řešení povinnosti člena Společ-
nosti a uchýlí se k válce proti některému členu Společnosti, lze použíti proti němu předpi-
sů článku 16. 
(4) Odepřou-li obě vyzvané strany vzíti na sebe za účelem řešení sporu povinnosti člena 
Společnosti, může Rada učiniti jakékoliv opatření a dáti jakékoli pokyny způsobilé k to-
mu, aby se zabránilo nepřátelským činům a aby se dosáhlo rozřešení rozepře.“ 
V článku 12 sa členovia Spoločnosti národov zaviazali, že ak sa medzi nimi vyskytne spor, 
predložia vec buď rozhodcovskému súdu alebo Rade k preskúmaniu. Ďalej, že sa neuchý-
lia k vojne než uplynú tri mesiace od rozhodcovského rozsudku alebo od správy Rady. 
Článok 13 obsahuje podrobnosti o postupe pred rozhodcovským súdom. 
Článok 15 stanoví v ods. (1) že ak sa medzi členmi Spoločnosti vyskytne spor, ktorý by 
mohol viesť k roztržke a ak tento spor nepodlieha pokračovaniu pred rozhodcom, členo-
via Spoločnosti sú povinní predložiť spor Rade. 
- ods. (3) stanoví, že Rada sa musí pričiniť, aby bezpečne dosiahla narovnanie sporu. 
- ods. (6) stanoví, že ak bol referát Rady uznesený jednohlasne - neprizerajúc k hlasom 
zástupcov sporných strán - zaväzujú sa členovia Spoločnosti, že sa neuchýlia k vojne proti 
žiadnej spornej strane, ktorá by sa podvolila záverom, ku ktorým dospel referát. 
- ods. (7) stanoví, že ak sa Rade nepodarí, aby bol referát prijatý všetkými členmi - okrem 
sporných strán - potom si členovia Spoločnosti vymieňajú právo, aby konali tak, ako 
uznajú za nutné k zachovaniu práva a spravodlivosti. 
- ods. (9) stanoví, že Rada môže spor predložiť Valnému zhromaždeniu Spoločnosti. Ak si 
to niektorá strana žiada, musí byť spor predložený Valnému zhromaždeniu. 
- ods. (10) stanoví, že vo všetkých prípadoch, ktoré boli takto predložené Zhromaždeniu, 
platia o konaní a právomociach Zhromaždenia ustanovenia tohto článku (t.j. čl.15) a 
článku 12, upravujúce konanie a právomoci Rady. 
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odhodlaná nám pomôcť, ak Francúzsko ostane verné paktu. Treba totiž ve-

dieť, že prezident Beneš kládol tieto dve otázky spoločne pri jednej diploma-

tickej demarši. Na prvú otázku, týkajúcu sa prípadu účasti Francúzska vo 

vojne, znela moskovská odpoveď: „Áno, ihneď a účinne“; na druhú otázku 

znela odpoveď: „Áno, v každom prípade (smere).“ 

V rozdielnosti týchto dvoch odpovedí sa zračí veľký rozdiel, ktorý by 

bol medzi pomocou poskytnutou spolu s Francúzskom a pomocou poskyt-

nutou v prípade bez účasti Francúzska v prípadnej vojne. Odpoveď „áno, 

ihneď a účinne“ sa vzťahovala pre prípad všeobecnej vojny. Odpoveď „áno, v 

každom prípade“ sa vzťahovala na prípad izolovanej vojny. 

Ak by Francúzsko dostálo svojmu slovu a šlo by za nás do vojny, po-

tom – ako som vyššie uviedol – nastala by úplná izolácia Nemecka, ktoré by 

muselo bojovať smerom na západ, východ a juh, a to za oveľa horších pod-

mienok, než to malo wilhelmovské Nemecko v prvej svetovej vojne. V ta-

komto prípade by sa Sovietsky zväz odhodlal k totálnej vojne a hodil by čím 

rýchlejšie všetky svoje sily proti Hitlerovi, pretože len takto by sa mohlo 

predísť prípadnej porážke Francúzska, ktorá by mohla nastať, ak by Soviet-

sky zväz so svojimi vojenskými akciami dlho otáľal. Len rýchly postup všet-

kých sovietskych síl mohol preto zabezpečiť isté víťazstvo na všetkých fron-

toch. Preto odpovedala sovietska vláda na prvú otázku prezidenta Beneša 

„ihneď a účinne“. 

Ak by ale Francúzsko nebolo vykonalo svoju zmluvnú povinnosť, ako 

sa to potom aj stalo, potom by nám mohol poskytnúť Sovietsky zväz pomoc 

ako člen Spoločnosti národov, za podmienok, ktoré boli stanovené v štatúte 

tejto Spoločnosti. Na poskytnutie takejto pomoci sa vzťahovala druhá otázka 

prezidenta Beneša. A odpoveď sovietskej vlády na túto druhú otázku už ne-

znela „ihneď a účinne“, ale iba „v každom prípade (resp. smere)“. 

Prečo neodpovedala sovietska vláda aj na túto druhú otázku „ihneď 

a účinne“, alebo „v každom prípade ihneď a účinne“? Aby táto otázka mohla 

byť správne zodpovedaná, treba uviesť, že sovietska vláda mohla odpovedať 

len na otázky, ktoré jej prezident Beneš predložil a nemohla odpovedať na 

otázky, ktoré jej kladené neboli. Prezident Beneš sa v svojej druhej otázke 

pýtal na to, či nám ZSSR poskytne pomoc podľa článkov 16 a 17 štatútu Spo-

ločnosti národov. Vzhľadom na to, že tieto dva články zahŕňali v sebe aj 

ustanovenia článku 15, bolo treba odpovedať na túto druhú otázku dvoja-

kým metrom. Jednako, či by sovietska vláda poskytla pomoc, ak by uznese-

nie Rady Spoločnosti národov bolo jednomyseľné. A jednako, či by poskytla 

pomoc i vtedy, ak by uznesenie nebolo prijaté hlasmi všetkých jej členov. 

Slová odpovede sovietskej vlády „áno, v každom prípade (resp. smere)“ 
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znamenali, že nám Sovietsky zväz poskytne pomoc nielen v prípade jedno-

hlasného uznesenia Rady, ale i vtedy, aby by sa Rada jednomyseľne neuz-

niesla. Samozrejme, či jednohlasné, či len väčšinou hlasov prijaté uznesenie 

Rady malo označiť Hitlera za útočníka a malo vyzvať členov Spoločnosti, aby 

poskytli napadnutému Československu vojenskú pomoc. 

Nepýtal sa, pravda, prezident Beneš na stanovisko Sovietskeho zväzu 

pre prípad, ak by Rada aspoň väčšinou hlasov neoznačila Hitlera za útoční-

ka, resp. nevyzvala členské štáty na poskytnutie pomoci Československu, t. j. 

ak by sa na to vzťahujúci návrh Československa, resp. Sovietskeho zväzu oci-

tol v Rade v menšine. Ani na to sa prezident Beneš nedotazoval, čo by urobil 

Sovietsky zväz, ak by sa Rada na ničom neuzniesla, alebo ak by sa ani Čes-

koslovensko ani Sovietsky zväz neobrátili na Spoločnosť národov so žiados-

ťou o intervenciu. Na to, na čo sa Československo nepýtalo, nemusela teda 

sovietska vláda odpovedať. 

Ale ona predsa odpovedala. Minister zahraničia Krofta vyhlásil na 

mimoriadnej schôdzi ministerskej rady dňa 23. septembra 1938: 

 

SSSR původně trval na tom, že by šel na pomoc, půjde-li Francie, pak 

žádal alespoň většinové prohlášení Společnosti národů, že na Česko-

slovensko jest veden útok, nyní však již prohlásil, že stačí k jeho zákro-

ku, když napadené Československo vznese protest ke Společnosti ná-

rodů“. (Por. Mnichov v dokumentech II., s. 229). 

 

Z toho je zrejmé, že sovietska vláda hodlala prispieť pomocou Hitlerom na-

padnutej ČSR aj vtedy, ak by sa Rada Spoločnosti národov na ničom neuz-

niesla, alebo ak by aj zamietla prípadný československý návrh. Predpokla-

dom tejto sovietskej pomoci bol však protest, resp. návrh v Spoločnosti ná-

rodov. 

Tvrdenie Zdeňka Nejedlého a iných autorov, že „Sovětský svaz nežá-

dal nic jiného, než aby naše vláda požádala jej o pomoc“ (por. c. d., s. IX), t. 

j. že nekládol podmienku, aby vec šla najprv cez Spoločnosť národov, nie je 

– podľa môjho vedomia – ničím doložené; leda Gottwaldovým tvrdením o 

Stalinovom odkaze. Ale o tom pojednám neskoršie. 

A teraz skúmajme, prečo neodpovedala sovietska vláda na všetky tieto 

jej kladené alebo nekladené oátzky slovami „ihneď a účinne“, ako to urobila 

pri zodpovedaní otázky pre prípad pomoci spolu s Francúzskom podľa spo-

jeneckej zmluvy, a prečo formulovala svoju odpoveď inak a s vynechaním 

slov „ihneď a účinne“. 

Vynechanie týchto slov nebolo náhodné, ale malo určitý význam. 

Okamžitú a účinnú pomoc, t. j. okamžitú všeobecnú mobilizáciu a okamžité 
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vyhlásenie totálnej vojny Nemecku mohol Sovietsky zväz bezpečne sľúbiť 

pre prípad, ak by aj Francúzsko vyhlásilo Hitlerovi vojnu, a tým by – ako 

som už uviedol – vznikla všeobecná vojna proti izolovanému Nemecku, kto-

rú by potom mohol ZSSR spolu s ostatnými spojencami pomerne jednodu-

cho vyhrať. 

Pod účinnou pomocou sa samozrejme mohla rozumieť len taká, ktorá 

by Československu s najväčšou pravdepodobnosťou umožnila, aby vojnu 

proti hitlerovskému Nemecku vyhralo, t. j. bez podstatných územných strát 

odrazilo nemecké útoky. Takúto účinnú totálnu vojenskú pomoc mohol So-

vietsky zväz sľúbiť len v prípade všeobecnej európskej vojny. Nemohol však 

takúto účinnú pomoc sľúbiť pre prípad, že by Francúzsko nesplnilo svoje 

zmluvné povinnosti, následkom čoho by sa vec dostala pred Spoločnosť ná-

rodov, nielen s možnosťou, ale skoro s istotou, že procedúra pred ňou zlyhá, 

ako sa to stalo vo veci Abessinie12 pri agresii Talianska a v prípade Číny pri 

útoku Japonska. Pomoc Sovietskeho zväzu pri pasivite ostatných veľmocí, 

teda v prípade izolovanosti Československa a ZSSR, by nemohla byť účinná 

v tom zmysle, že by poskytla aspoň pravdepodobnosť záchrany Českoslo-

venska v jeho predošlých hraniciach. Toho si bola sovietska vláda iste ve-

domá a z toho dôvodu nemohla Československu výslovne takúto účinnú 

pomoc sľúbiť. A nemohla sľúbiť ani okamžitú pomoc, pretože si bola vedo-

má, že procedúra Spojených národov si podľa predošlých skúseností vyža-

duje vždy určitý čas, ktorý sa nedá s istotou vopred určiť. 

Je pravda, že teoreticky bola daná možnosť, že Spoločnosť národov sa 

uznesie na sankciách proti nemeckému agresorovi. V tomto prípade by So-

vietsky zväz vstúpil do vojny ako člen Spoločnosti národov. Sám Fierlinger 

hlásil o tom do Prahy: 

 

… na dotaz presidenta Beneše, zda by Sovětský svaz byl ochoten pod-

porovati nás v Ženevě na základě čl. 16 a 17, byla odpověď, kterou mi 

Potěmkin ihned ohlásil, rozhodně kladná. Ovšem pak by rozsah účasti 

Sovětského svazu v podobném konfliktu nebyl již určován naším pak-

tem, nýbrž autonomním rozhodnutím sovětské vlády, jakých pro-

středků vojenských a hospodářských použije. Jak pravil Potěmkin, šel 

by Sovětský svaz do podobného konfliktu jako člen Společnosti náro-

dů. (Fierlinger, Ve službách ČSR, s. 167). 

 

Nám v Československu šlo vtedy práve o tento rozsah sovietskej pomoci. To 

bol vtedy dôležitý bod, na ktorom sa mohla zvrtnúť celá vec. V prípade účas-

ti Francúzska vo vojne ako zmluvného partnera a následkom toho v prípade 
                                                             
12 Abesínia, historický názov Etiópie. Pozn. ed. 
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všeobecnej vojny nám sovietska vláda rozsah jej pomoci zreteľne naznačila 

slovami „ihneď a účinne“. 

To znamenalo totálnu vojnu a tomu každý rozumel tak, že ZSSR sa 

vrhne do vojny s Hitlerom okamžite a všetkými svojimi silami. Lenže takúto 

pomoc, totiž pomoc v tomto rozsahu, nám sovietska vláda v prípade nášho 

protestu u Spoločnosti národov výslovne nesľúbila. Jej odpoveď „áno, v 

každom prípade (resp. smere)“ vyslovene síce nevylučovala, že by i táto po-

moc mohla byť okamžitá alebo aspoň urýchlená a účinná, ale skutočnosť, že 

sovietska vláda pri tom istom diplomatickom a vládnom akte formulovala 

odpovede na dve otázky jej predložené rôzne, a že v odpovedi na druhú 

otázku vynechala dôležité slová „ihneď a účinne“, poukazovalo na to, že po-

moc poskytnutá pre prípad druhej otázky nebude mať alebo nebude musieť 

mať ten rozsah a ten charakter, ktorý by mala pomoc v prípade francúzskej 

účasti vo vojne podľa spojeneckej zmluvy. 

Toto rozlišovanie v odpovedi sovietskej vlády, ktoré zdôrazňoval ešte 

Potemkin Fierlingerovi v svojich doprovodných poznámkach, prirodzene že 

nás v Prahe nesmierne znekľudnilo. Bolo predsa jasné, že ak by Sovietsky 

zväz vystupoval vo vojnovom konflikte s Nemeckom iba ako Spoločnosťou 

národov k tomu určený člen, nemusel použiť všetkých svojich vojenských 

síl, ale podľa článku 16 ods. 2 iba ten rozsah vojenskej pomoci, ktorú by sta-

novila Rada Spoločnosti. 

Samozrejme, že pod týmto titulom by nám Sovietsky zväz mohol po-

môcť i vo väčšom rozsahu, než v akom by to bola stanovila Rada Spoločnosti 

národov. Ale práve toto nám sovietska vláda v kritickej dobe, keď sa rozho-

dovalo o prípadnej vojne, výslovne nepovedala a nesľúbila. Náš moskovský 

veľvyslanec Fierlinger v svojich správach do Prahy opätovne vyjadroval svo-

je presvedčenie, že ZSSR nám za každý okolností pôjde na pomoc, ale o roz-

sahu tejto pomoci sa nezmieňoval. Len 21. septembra, teda v najkritickej-

ších chvíľach, telegrafoval o tom nepriamo takto: 

 

Ve Svazu… celá veřejnost doufá, že... vynutíme na francouzské veřej-

nosti, aby vláda své neslýchané stanovisko, které musí míti nedozírné 

následky pro samu Francii, změnila a splnila své spojenecké povinnos-

ti k nám. V tom případě půjde celá sovětská armáda s nadšením za 

ČSR. (Viď. Fierlinger, Ve službách ČSR, s. 152, podčiarkol I. D.). 

 

Po obdržaní tejto depeše sme sa v Prahe pýtali: len v tomto prípade nám 

pôjde celá sovietska armáda na pomoc? V prípade, ak by Francúzsko do 

vojny nešlo, potom nám už celá sovietska armáda na pomoc nepôjde? Roz-

sah pomoci určí v tom prípade Spoločnosť národov? A ak by to tá neurobila, 
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aký bude rozsah pomoci na základe autonómneho rozhodnutia sovietskej 

vlády? Prečo nám sovietska vláda nepovedala, že i v tomto prípade nám 

pomôže celá sovietska armáda? Dávajúc si takéto otázky, boli sme pod zdr-

vujúcim dojmom práve prijatej Fierlingerovej správy zo 17. septembra, kto-

rú som na inom mieste už citoval, a tu ju pre jej dôležitosť pri rozhodovaní 

našej vlády znovu uvádzam. Fierlinger vtedy do Prahy písal: 

 

Zajisté je Sov. svaz nucen, stejně jako Francie, provozovat politiku rea-

listickou a má dnes dvě alternativy: buďto jít do války společně se zá-

padními mocnostmi a válku pak celkem snadno vyhrát a zbavit se ne-

bezpečí, které mu hrozí od fašismu, anebo, bude-li Československo 

zrazeno, definitivně se od západní Evropy isolovat... Sovětský svaz bu-

de mít dosti času, aby své zbrojení dokončil a organisaci své armády 

prohloubil... (C. d., s. 144, podčiarkol I. D.). 

 

Čo znamenalo izolovať sa od západnej Európy a mať čas na prehĺbenie zbro-

jenia a organizáciu armády? To predsa neznamenalo vyhlásiť okamžite voj-

nu Nemecku a okamžite poskytnúť účinnú pomoc Francúzskom zradenému 

Československu. Čas na zdokonalenie zbrojenia a organizácie armády by 

Sovietsky zväz predsa mohol mať len vtedy, ak by sa hneď nezaplietol do 

vojny s Nemeckom. Myslel snáď iba nejakú anonymnú, netotálnu, nepria-

mu pomoc, pri ktorej by sa nemusel ocitnúť hneď vo vyslovenom vojnovom 

stave s Nemeckom? 

Vo svetle tejto Fierlingerovej správy sme interpretovali odpoveď so-

vietskej vlády na druhú otázku prezidenta Beneša veľmi skepticky. Zdeněk 

Nejedlý bol prítomný, keď sovietsky veľvyslanec v Prahe Alexandrovskij te-

lefonoval obsah odpovede sovietskej vlády prezidentovi Benešovi. Alexan-

drovskij šiel k telefónu plný radosťou, že Československo bude zachránené 

sovietskou pomocou. Ale jeho tvár dlho nežiarila. Priam sa mu skrivila od 

bolesti nad tým, čo počul ako odpoveď. Odpoveď vraj bola, že je to ťažké. 

Tak to opisuje Nejedlý a pripojuje k tomu obžalobu proti Benešovi a vláde. 

(Por. Mnichov v dokumentech II., s. 9). Nechceli sme vraj pripustiť, aby nás 

zachránil Sovietsky zväz. Nejedlý nechápe, prečo povedal Beneš Alexan-

drovskému, že je to ťažké. Nechápe, že Beneš, ako skúsený a bystrý diplomat 

a štátnik, na prvé počutie okamžite vystihol rozdielnosť odpovedí sovietskej 

vlády na jeho dve otázky a hneď si uvedomil z toho plynúce následky. Veru, 

bolo ťažké rozhodnúť sa pre vojnu bez Francúzska a Západu, teda pre izolo-

vanú vojnu a nemať pri tom výslovné ubezpečenie Sovietskeho zväzu, že i v 

tomto prípade bude pomáhať „okamžite a účinne“, teda všetkými svojimi 

vojenskými silami. Nesmieme zabudnúť, že Beneš vedel, že sa v Sovietskom 
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zväze uvažovalo aj o takom rozsahu pomoci Československu, v akom posky-

toval pomoc španielskej republikánskej vláde v občianskej vojne proti Fran-

covi, teda iba dodávkami lietadiel a vojnového materiálu a prípadne od-

dielmi dobrovoľníkov. Fierlinger hlásil o tom do Prahy: 

 

Je pochopitelné, že sovětská vláda váhala a váhá jíti do konfliktu bez 

západních velmocí; to jsme také nikdy od ní nežádali. Je tu vážná oba-

va, že by z československé otázky vznikl při jednostranné intervence 

Sovětů problém jako ve Španělsku, se všemi politickými důsledky pro 

celou Evropu, zejména pro Československo. (Fierlinger, Ve službách 

ČSR, s. 167). 

 

Snáď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že by takáto netotálna anonymná 

pomoc (t. j. pomoc bez vyhlásenia vojny Nemecku a poskytnutá len v rozsa-

hu obmedzenom naprostou územnou oddelenosťou ZSSR od nás a od Ne-

mecka, a nemožnosťou dosiahnuť priameho spojenia) skôr či neskôr predsa 

len vyústila v otvorené nepriateľstvo medzi ZSSR a Nemeckom, čím sa mo-

hol Sovietsky zväz dostať do nevýhodnejšej situácie voči Nemecku, pretože 

by mu umožnil, aby najprv všetkými svojimi silami zlikvidovalo ČSR a po-

tom zase všetky svoje sily mohlo obrátiť proti Sovietom. Lenže medzi Ne-

meckom a Sovietskym zväzom ležalo Poľsko a útok Nemecka na Sovietsky 

zväz bol možný len cez poľské územie. Sovietski štátnici vedeli, že sa Poľsko 

sprotiví každému pokusu, aby na jeho územie vstúpilo nemecké alebo so-

vietske vojsko. Ak by Hitler chcel napadnúť Sovietsky zväz, pretože ten po-

skytoval anonymnú pomoc Československu, musel by najprv viesť vojnu 

proti Poľsku, aby sa zmocnil poľského územia, a tým vytvoril základňu pre 

útok na ZSSR. Tým by ale postavil Poliakov automaticky do jedného frontu 

so Sovietmi, a tým by značne posilnil pozíciu svojich nepriateľov. To by už 

radšej čakal až by sa zmenila situácia v jeho prospech (akože sa neskôr sku-

točne aj zmenila), keď už by si potom mohol s každým z nich zvlášť vyspo-

riadať svoje účty, teda nie súčasne, ale najprv s Poľskom a až neskoršie so 

Sovietskym zväzom. Ako všade, i v Sovietskom zväze sa nazdávali, že prí-

padná nemecko-poľská vojna by vyčerpala Hitlera natoľko, že by sa nemo-

hol hneď na to vrhnúť na Sovietsky zväz. S istotou sa totiž počítalo s tým, že 

Hitlerov útok na Poľsko by vyvolal teraz už i zákrok Francúzska a Británie a 

Hitler by mal plné ruky práce, aby zdolal aj vojenskú moc Francúzska a jeho 

západných spojencov. Hitler dobre vedel, že by sa proti Sovietom obrátiť 

mohol až potom, keď by mal nielen poľský, ale i francúzsky odpor dokonale 

zlomený. Výhľady na úspech v eventuálnej vojne proti ZSSR mohol mať len 

vtedy, ak by mu zo západu už nehrozilo žiadne nebezpečie, a ak by proti So-
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vietom mohol koncentrovať všetky svoje sily. V septembri 1938 nebola taká-

to situácia, a preto jeho zámery vtedy vyžadovali, aby sa vyvaroval otvore-

ného konfliktu a vojny so Sovietskym zväzom, a aby odložil vyúčtovanie s 

ním na neskoršiu, pre seba výhodnejšiu dobu. Z tohto dôvodu by mohol str-

pieť aj prípadnú tzv. anonymnú vojenskú pomoc, poskytnutú Sovietmi Čes-

koslovensku. Nemusel sa teda Sovietskeho zväz obávať, že by ho takáto po-

moc v septembri 1938 uvrhla s ním do vojny. 

Takáto, iba anonymná pomoc, by mala pre Sovietsky zväz i tú výhodu, 

že by sa nedostal do vojnového nepriateľstva ani s Poľskom. Naproti tomu 

každá „účinná“, t. j. totálna ruská pomoc Československu by musela byť 

prevádzaná cez územie Poľska, čo by bolo znamenalo sovietsku vojnu i proti 

tomuto štátu. 

Že Sovietsky zväz nebol v roku 1938 pripravený na izolovanú totálnu 

vojnu (t. j. na vojnu bez vojnovej pomoci Západu), to sme vedeli aj od Fier-

lingera. On mal pochybnosti o pripravenosti ZSSR i pre prípad vojenskej 

pomoci západných mocností. V knihe Ve službách ČSR píše na s. 197, že ešte 

i po Háchovej kapitulácii v roku 1939 

 

… se obával, že uplyne delší doba, snad několik let, než se západní 

mocnosti vzchopí k odporu proti nacistickému útoku a než Sovětský 

svaz bude dost silný, aby se mohl utkat s nacistickým Německem, sto-

jícím v čele koalice všech fašistických a zfašizovaných států v Evropě“. 

(Podčiarkol I. D.).13 

 

17. septembra hlásil Fierlinger do Prahy, že mal rozhovor s moskovským 

veľvyslancom Francúzska Coulondreom, ktorý mu povedal, že vraj v Paríži 

je podozrenie, že dnešný sovietsky režim, vo vedomí svojej slabosti, nechce 

                                                             
13 Pozn. I. D.: Tohto názoru bol i sám Stalin. V reči z 5. mája 1941 v Kremli povedal totiž 

podľa Alexandra Wertha (Russia at War 1941-1945, citované v Literárních novinách z 8. 

mája 1965) i toto: „Rudá armáda není dost silná, aby snadno rozbila Němce; její výzbroj 

stále není uspokojivá, stále trpí nedostatkem moderních tanků, moderních letadel a čet-

ných jiných zbraní. Výcvik většiny vojáků není ukončen. Pohraniční obrana nových území 

zdaleka není dobrá. Sovětská vláda se pokusí všemi diplomatickými prostředky, jež jsou 

po ruce, oddáliti německý útok na SSSR alespoň do podzimu, když už bude na útok poz-

dě. Může se to podařit, ale nemusí. Jestli se to podaří, pak téměř nevyhnutelně dojde k 

válce s nacistickým Německem v roce 1942 za mnohem příznivějších podmínek...“ Werth 

hlavnú príčinu tohoto stavu ZSSR vidí v likvidácii vedúcich kádrov Červenej armády v 

roku 1937, v nepripravenosti nových kádrov, ktoré nahradili likvidovaných veliteľov a v 

mnohých iných príčinách. Nuž takto sa vyjadril Stalin v roku 1941, teda skoro dva roky po 

mníchovskej dohode! Ešte i vtedy pokladal za nutné všetkými prostriedkami pracovať na 

oddialení vojny. Tým viacej to bolo za potreby dva roky predtým. 
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riskovať vojnu, a preto vraj hľadá alibi v Ženeve. Odpoveď na túto poznám-

ku Coulondrea uvádza Fierlinger vo svojej správe doslovne takto: 

 

Řekl jsem Coulondrovi, že nevylučuji jistou nechuť Sovětského svazu 

jíti dnes do války. Nepodceňuji též jisté příznaky vnitřních obtíží So-

větského svazu. Jinak zase nelze pochybovati o dobré jeho vůli a o jeho 

loyálním postupu. (Fierlinger, Ve službách ČSR, s. 143, podčiarkol I. 

D.). 

 

Už som uviedol, aký zdrvujúci účinok mala Fierlingerova správa zo 17. sep-

tembra o tom, že v prípade zrady Francúzska by Sovietsky zväz mal už iba 

jednu alternatívu: stiahnuť sa od západnej Európy a venovať sa iba dokon-

čeniu výzbroje a organizácie svojej armády. Táto správa o prípadne možnej 

zmene politiky Sovietskeho zväzu prišla do Prahy práve vtedy, keď sme mali 

rozhodovať, či máme ísť s Nemeckom do vojny alebo nie. Ale nebola to prvá 

Fierlingerova správa, ktorá upozorňovala na možnosť takejto zmeny. Už vo 

svojej správe z 13. mája 1938 referoval do Prahy o rozhovore s Potemkinom 

a ku koncu referátu dodal, že „kdyby Anglie na... kompromisní linii proti 

Německu měla jít dále a uskutečnit pakt Čtyř, vzbudila by v Moskvě značný 

odpor a mohlo by to být podnětem k revisi sovětské zahraniční politiky“. (C. 

d., s. 91, podčiarkol I. D.). 

A dva týždne na to, 28. mája, Fierlinger poslal do Prahy obšírnu sprá-

vu o tom, čo mu povedal Litvinov 25. mája. Litvinov mu medzi iným repro-

dukoval rozhovor, ktorý mal s anglickým zahraničným ministrom Halifa-

xom. Podľa toho Litvinov 

 

vylíčil Halifaxovi velmi pesimisticky další možný vývoj v Evropě při 

politice shovívavé k útočníkům, která by se jednou mohla obrátit proti 

Anglii. I Francie by pak mohla v dalším rozkladném procesu pozbýti 

svého významu jako vojenský činitel a pak by tu Anglie stála osamoce-

na. Snad by potom Sovětský svaz měl zájem na tom zůstat neutrální, 

neboť Německo sotva podnikne válku proti Sovětům, protože by ně-

mecké tažení do ohromného ruského území bylo pro ně riskantním 

podnikem“. (C. d., s. 99, podčiarkol I. D.). 

 

Toto závažné vyhlásenie učinil zodpovedný štátnik za zahraničnú politiku 

ZSSR v priebehu rozhovoru o hroziacom možnom konflikte Hitlera s Česko-

slovenskom. Nemohli sme z neho mať mnoho povzbudenia, že by nám So-

vietsky zväz v prípade zlyhania Francúzska a Západu poskytol v boji proti 

Hitlerovi totálnu vojenskú pomoc. A Fierlingerova správa zo 17. septembra 
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bola priamo zdrvujúca. Tento dojem nemohla odstrániť ani odpoveď vlády 

ZSSR na dve otázky prezidenta Beneša. Jej odpoveď na prvú otázku bola 

jasná a každú pochybnosť vylučujúca, že totiž v prípade francúzskej pomoci 

pôjde za nás proti hitlerovskému Nemecku do totálnej vojny. O tom nikto z 

nás nikdy nemal najmenšej pochybnosti, hoci zo strany Západu prichádzali 

hlasy, ktoré mali zviklať našu pevnú vieru vo vernosť Sovietskeho zväzu k 

prevzatým záväzkom. Nikto u nás nesadol týmto západným intrigám na lep. 

Správne sme ich posudzovali ako nepoctivý manéver istých vplyvných zá-

padných kruhov na odvrátenie pozornosti od ich vlastných zradných úmys-

lov.  

Ale odpoveď na druhú otázku prezidenta Beneša nemala už jasnosti 

odpovede na prvú otázku. Neobsahovala totiž, ako som už ukázal, každú po-

chybnosť vylučujúce ubezpečenie totálnej pomoci i pre prípad odmietnutia 

Francúzska ísť nám na pomoc. Tento problém nechala táto druhá odpoveď 

otvoreným a neistým. 

Neistotu len zväčšovala okolnosť, že v Prahe bola naprostá neinfor-

movanosť o rozsahu prípadnej neúplnej pomoci. O tom sme nemali z Mos-

kvy žiadnych správ. Fierlinger opisuje dramatický rozhovor, ktorý mal v júli 

roku 1938 s prezidentom Benešom v Sezimovom Ústí. Prezident sa ho spý-

tal: „A což když Francie přece jenom nebude chtít za nás do války?“ A Fier-

linger odpovedal: 

 

... Třeba učinit vše, aby se tak nestalo. Bez Francie padají též veškeré 

závazky sovětské. Svaz nám sice pomůže – pomáhal přece i Španělsku, 

které proň nemělo ten význam jako my... Bez Francie nám Moskva 

dnes sotva asi řekne jak daleko může jít a co pro nás může učinit. Že 

však půjde s námi a že nás bude podporovat, to je pro mne jisté“. 

(C. d., s. 126 a 127, podčiarkol I. D.). 

 

A ZSSR nám ani neskoršie nepovedal, aký rozsah bude mať jeho pomoc v 

prípade zlyhania Francúzska. Ani v odpovedi na druhú otázku prezidenta 

Beneša. 

Oficiálne narážky na spôsob, akým Sovieti pomáhali Španielsku a na 

možnú revíziu sovietskej zahraničnej politiky, t. j. na to, že by Sovieti mohli 

byť i neutrálni, ba, že by prípadne mohli uzavrieť neutralitný pakt i s Hitle-

rom (ako sa to inak neskoršie i skutočne stalo), neboli veru pre nás povzbu-

dením, aby sme bez totálnej pomoci Sovietskeo zväzu šli do vojny sami s 

Nemeckom, ktoré disponovalo vtedy najsilnejšou armádou Európy a sveta. 

 

III. 
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Možno, pravda, celkom oprávnene argumentovať i tak, že aj keď sovietska 

odpoveď na druhú otázku prezidenta Beneša neobsahovala výslovný prísľub 

totálnej vojenskej pomoci, ona ani výslovne nevylučovala, že by nám soviet-

ska vláda totálnu pomoc skutočne poskytla. Bolo predsa evidentné, že v prí-

pade izolovanosti Československa by nejaká obmedzená sovietska pomoc 

nemohla odvrátiť našu katastrofálnu porážku a obsadenie územia republiky 

nemeckou presilou. Z toho dôvodu by sľubovanie neúplnej a neúčinnej po-

moci nemalo vôbec žiadneho zmyslu; leda, ak by nás Sovieti chceli vohnať 

do vojny, ktorej sa už od samého prvu nechceli zúčastniť, ako to tvrdili nie-

ktorí reakcionári na Západe, čomu ale u nás nikto neveril. Keď teda nebolo 

možné Sovietskemu zväzu insinuovať takéto absurdné zámery, potom bolo 

snáď predsa len pravdepodobnejšie, že i v odpovedi na druhú prezidentovu 

otázku sovietska vláda myslela na úplnú pomoc, i keď to výslovne nebolo 

povedané. Lenže, tu si treba všimnúť ešte tejto okolnosti: sovietski štátnici a 

generáli vedeli i to, že Sovietsky zväz by vojnu, ktorú by musel viesť proti 

Hitlerovi sám, bez západných mocností, a nota bene i proti Poľsku a Ru-

munsku, sotva mohol vyhrať, resp. vyhrať aspoň natoľko, aby existencia 

Československa mohla byť zachovaná v jeho historických hraniciach. Za ta-

kýchto okolností bolo možné veriť Fierlingerovi, keď hlásil do Prahy, že „so-

větská vláda váhala a váhá jíti do konfliktu bez západných mocností“. Mohla 

ísť sovietska vláda do totálnej vojny o ktorej vopred vedela, že cieľ, pre ktorý 

mala byť vedená, nedosiahne? Odpoveď na druhú otázku prezidenta Beneša 

neodstránila z tejto stránky neistotu. 

Možnože sovietska vláda predpokladala, že za takýchto okolností sa 

československá vláda nerozhodne pre vojnu s Hitlerom a podrobí sa jeho 

požiadavkám v tej pevnej nádeji, že nevyhnuteľným ďalším vývojom vecí 

skôr či neskôr nastane pre Československo priaznivejšia situácia a odčinenie 

krívd na ňom páchaných. Sovietska politika sa nikdy nevyhýbala veľkým 

ústupkom, ak bola nútená tak učiniť a ak mala opodstatnenú nádej, že sa to 

dá časom reparovať. Takáto situácia bola i pri Brestlitovskom mieri v marci 

1918. Nemecké a rakúsko-uhorské armády, vlastne asi len polovica všetkých 

síl týchto mocností (druhá polovica bojovala na francúzskom a talianskom 

fronte), stáli hlboko v sovietskom území, pripravené na ďalšiu inváziu. Bola 

otázka, či sa má ruská armáda vzoprieť útokom germánskych imperialistic-

kých vojsk, alebo či má sovietska vláda radšej prijať kapitulantské podmien-

ky nemeckého generálneho štábu a pristúpiť na odstúpenie Ukrajiny, Bielo-

ruska, baltických území, Donskej oblasti a Kaukazu. Nebolo to veru jedno-

duché rozhodnutie. Sovietska vláda nebola jednotná v tejto veci. Mnohí jej 

členovia žiadali krajný odpor proti nemeckým požiadavkám a pokračovanie 
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vo vojne. Ale nie Lenin. Ten doporučoval kapituláciu a nie vojnu. Hlasovalo 

sa niekoľkokrát a vždy bol malou väčšinou hlasov Leninov návrh zamietnu-

tý. Až po dlhom presviedčaní sa Leninovi podarilo pri poslednom hlasovaní 

dosiahnuť malú väčšinu a sovietska vláda prijala kapituláciu a odstúpenie 

najvýznamnejších oblastí ruskej ríše. Prečo tak mohol Lenin urobiť? Pretože 

bol presvedčený, že o konečnom osude sovietskeho štátu nerozhodne kapi-

tulantský Brestlitovský mier, ale iba odhodlanosť a pevnosť sovietskeho ľu-

du chcieť si vybudovať a vybojovať sovietsku sústavu predovšetkým v sa-

mom Rusku, no a i výsledok svetovej vojny, o ktorý sa vtedy bojovalo na zá-

padných frontoch. Vo vedomí, že ide len o ústupok s časove asi obmedzenou 

účinnosťou, mohol Lenin s dobrým svedomím prijať diktát germánskych 

imperialistických mocností, obetovať okrajové národy, resp. územia soviet-

skeho štátu a postúpiť ich týmto imperialistom, resp. ich vplyvu. Ako ukázal 

potom ďalší priebeh prvej svetovej vojny na západných frontoch a i revoluč-

ný vývin vecí v samotnom Rusku, táto Leninova politika bola naprosto 

správna. Dnes veru nikomu nenapadne, aby Leninom prevedenú brestlitov-

skú kapituláciu Sovietskeho zväzu14 pranieroval ako zradu alebo slabosť, 

naopak, všeobecne ju vo svetle historickej perspektívy vysvetľujú ako skvelú 

dokumentáciu Leninovej politickej geniality. Sovietski štátnici, i pri napros-

tej svojej nekompromisnosti vo veciach proletárskej revolúcie, sa vždy vy-

znamenávali schopnosťou správneho rozpoznania potrieb politickej reality. 

Mali tiež porozumenie pre situácie, keď reálny názor na veci vyžadoval prí-

padne i veľký ústupok, na prvý pohľad nie každému hneď zrozumiteľný. Vy-

chovaní Leninovým učením, že niekedy treba veru urobiť veľký krok naspäť, 

aby v budúcnosti boli možné dva kroky vpred a celkom v zmysle vlastnej 

svojej úspešne prevádzanej politickej praxe, nijako sa nerozčuľovali, keď 

československá vláda s prezidentom Benešom na čele, postavená v roku 

1938 pred podobný diktát ako bol ten, pred ktorým sa ocitli roku 1918 Lenin 

a sovietska vláda, ustúpia podobne, ako ustúpil vtedy Lenin, a tiež v nádeji, 

že nevyhnutný budúci vývoj ospravedlní tento bolestný, ale reálne nutný 

krok a odčiní nepriateľom spáchanú nespravodlivosť. 

Čo o tom píše Fierlinger? Na s. 173 a n. knihy Ve službách ČSR opisuje 

náladu v Moskve po prijatí mníchovského diktátu medzi iným i takto: 

 

                                                             
14 Sovietsky zväz vznikol až 30. decembra 1922. O sovietskom Rusku môžeme hovoriť od 
7. novembra 1917, kedy sa v ňom moci chopili boľševici. V januári 1918 vznikol názov So-
vietska ruská republika. Po prijatí ústavy v júli 1918 bol názov štátu upravený na Ruská 
socialistická federatívna sovietska republika. Tá sa 30. decembra 1922 stala súčasťou So-
vietskeho zväzu. V roku 1936 sa jej názov ustanovil na Ruská sovietska federatívna socia-
listická republika. Pozn. ed. 
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V oněch tragických pro nás dnech byl jsem téměř denně v komisariátě 

zahraničních věcí, který v nepřítomnosti Litvinově spravoval Potěm-

kin. Mohli dosvědčit, že stejně tvrdě a důsledně Potěmkin hájil v 

Moskvě thesi sovětskou o nutnosti společné obrany proti útočníkovi… 

Po mnichovské konferenci mne Potěmkin vyslovil svou hlubokou sou-

strast; přitom neskrýval svůj pesimismus stran dalšího vývoje v Evro-

pě. Podle jeho názoru vznikne v Evropě chaos a další střetnutí velmo-

cenských zájmů je nevyhnutelné. V tom zřejmě spatřoval Potěmkin i 

novou perspektivu pro Československo. Připouštím - řekl jsem mu - že 

je naše samostatnost ohrožena, avšak jsem přesvědčen, že náš lid bude 

dále žárlivě střežit to, co zbylo z jeho nezávislosti, a bude hledět vstříc 

době, kdy bude moci v boji dobýt zpět toho, co bylo ztraceno. Bude 

ovšem potřebovat především mravní podpory Sovětského svazu a ta, 

doufám, nebude odepřena. Musíme vytrvat a připravit se na všechny 

možnosti. Situace se pro nás zhoršila. Půjdeme však do boje v meziná-

rodní situaci, která bude pro nás výhodnější, a při zárukách všech vel-

mocí, počítajíc v to záruku Sovětského svazu. 

 

Názormi, vyslovenými Potemkinom, a svojimi vlastnými názormi na situá-

ciu, charakterizoval vtedy Fierlinger zmýšľanie sovietskych štátnikov vôbec 

a všetkých poctivých ľudí v Československu. V perspektíve skôr či neskôr 

nevyhnuteľne sa dostavivšieho stretnutia veľmocenských záujmov, t. j. 

stretnutia Hitlera s ostatným svetom, posudzovali prijatie mníchovského 

diktátu pražskou vládou. Nikomu zo sovietskych zodpovedných štátnikov 

neprišlo na um, aby vytýkali Prahe, že sa podrobia tomu diktátu. Čo nám 

vytýkali, to bolo niečo celkom iné. Fierlinger o tom píše v citovanom diele 

(s. 175): 

 

Zakrátko se vrátil do Moskvy Litvinov, jehož jsem hned vyhledal. Byl 

událostmi a svým neúspěchem v Ženevě deprimován. Konstatoval, že 

jsme se stali přívěskem Německa a poddaným nástrojem jeho politiky. 

Litoval, že jsme se neobrátili ke Společnosti národů, jak nám radil. Byl 

to jediný způsob, podle jeho soudu, jak postaviti francouzskou delegaci 

a francouzskou zahraniční politiku před soud celého světa... (Podčiar-

kol I. D.). 

 

Ako už som na inom mieste obšírnejšie uviedol, Litvinov od samého prvu 

nášho konfliktu s Nemeckom doporučoval, aby sme našu sťažnosť predniesli 

v Spoločnosti národov. Tam by bola potom francúzska vláda vystavená ve-

rejnej kritike celej európskej a svetovej mienky a touto cestou morálne do-

nútená, aby splnila voči Československu prevzaté zmluvné povinnosti. Od 
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takto prípadne dosiahnutého obratu vo francúzskej politike očakával Litvi-

nov radikálnu zmenu v medzinárodnej situácii, nakoľko by sa – podľa jeho 

súdu – dostavila úplná izolácia hitlerovského Nemecka a Hitler by si dobre 

rozmyslel, či by za takýchto okolností mohol vyvolať útokom na Českoslo-

vensko všeobecnú vojnu proti sebe. Už som poukázal na to, prečo pokladal 

prezident Beneš a minister Krofta túto Litvinovom doporučenú cestu za ne-

schodnú a iluzórnu. Toto nám teda vytýkali v Moskve a podľa Fierlingera 

len „nesměle“. (Por. c. d., s. 170): „Nesměle nám vyčítají naši kapitulaci a 

hájí názor, že by naše vůle k obraně přece jen byla přinutila Francii jíti s 

námi.“ 

Teda výtka o tom, že sme sa dosť nestarali o získanie si Francúzska 

pomocou nejakého energickejšieho postupu. Keď ale bola zrada Francúzska 

mníchovskou dohodou neodvrátiteľne dovŕšená, nikto nám zo zodpoved-

ných činiteľov Sovietskeho zväzu nevytýkal, že sme sa mníchovskému diktá-

tu nevzopreli. 

Toto realistické posudzovanie mníchovského diktátu zo strany ZSSR 

šlo paralelne s realistickým posudzovaním situácie, ktorá vznikla pre Soviet-

sky zväz prijatím mníchovského diktátu československou vládou. Do mní-

chovského rozsudku si totiž Sovietsky zväz nebol istý, či bude musieť už ro-

ku 1938 viesť vojnu, a to s najväčšou pravdepodobnosťou (temer s istotou) 

izolovane, to jest bez pomoci západných mocností a ešte k tomu vojnu nie-

len proti Nemecku, ale i proti Poľsku a prípadne i proti Rumunsku. Slovom, 

viesť prípadne i veľkú vojnu za mysliteľne najnepriaznivejších vonkajších 

podmienok, ale i za nepriaznivých podmienok vnútorných, vzhľadom na 

ohromnú čistku, ktorú Stalin vtedy práve previedol, a ktorá sa, ako to 

Chruščov odhalil, na čas škodlivo dotkla i bojaschopnosti Červenej armády. 

Skutočnosť, že tu bola akútna možnosť, že by Sovietsky zväz prípadne musel 

viesť veľkú vojnu za takýchto nepriaznivých okolností, robila sovietskej vlá-

de nesporne veľké starosti. Mníchov pozbavil Sovietsky zväz tejto starosti. 

To bola reálna skutočnosť, ktorá musela byť v Sovietskom zväze pociťovaná 

ako značné odľahčenie po týždňoch a mesiacoch veľkej neistoty. Bolo to od-

ľahčenie od akútnych starostí, i keď zároveň s tým Sovietsky zväz prakticky 

stratil v Československu účinného spojenca s pomerne značným vojenským 

potenciálom. Náhradou za to však získal nutne potrebný drahocenný čas, 

aby – ako to Potemkin naznačil Fierlingerovi – dobudoval svoju armádu a 

výzbroj, aby zacelil rany spôsobené rigorózne prevádzanou čistkou v armá-

de, aby sa takto dokonale pripravil na nevyhnutné stretnutie až v dobe, kedy 

budú predpoklady pre úspešné zdolanie fašistickej moci pre Sovietsky zväz 

výhodnejšie. Keď potom v marci 1939 Hitler rozbil celé Československo a 



176 
 

vyradil ho tak ako vojenský faktor, započala sa v Sovietskom zväze príprava 

budúcej politiky dočasnej kooperácie s Hitlerom, jednako aby Poľsko bolo 

likvidované ako činiteľ ohrozujúci Sovietsky zväz a jednako aby táto doba 

kooperácie s Hitlerom bola využitá k zimničnej práci zdokonaľovania vý-

zbroje a organizácie Červenej armády. Dočasný mier s Hitlerom mal slúžiť k 

tomu, aby budúce nevyhnutné účtovanie s ním skončilo sa tým istejšie ví-

ťazstvom Sovietskeho zväzu. Táto stalinsko-molotovovská politika, z rôz-

nych strán veľmi kritizovaná, bola nesporne jedným z najrealistickejších 

počinov sovietskej zahraničnej politiky. Neskoršie udalosti ju z hľadiska zá-

ujmov Sovietskeho zväzu dokonale ospravedlnili. Ako Lenin, nehľadiac na 

ideologickú nepopulárnosť svojho činu, kapituloval v Brestlitovsku pred 

nemeckým imperializmom, tak ani Stalin sa nezdráhal uzavrieť nepopulár-

nu priateľskú zmluvu s nemeckým fašizmom. Obaja boli k tomu vedení na-

prosto realistickým posudzovaním danej situácie a pevnou nádejou, že tento 

ich momentálne nepopulárny krok v budúcnosti prinesie dobré ovocie. Ne-

divme sa preto, že sovietski štátnici posudzovali i podrobenie sa českoslo-

venskej vlády mníchovskému diktátu realisticky. 

 

IV. 

21. decembra 1949, teda až jedenásť rokov po mníchovských udalostiach a 

už po Benešovej smrti, vyhlásil Klement Gottwald na slávnostnom zhro-

maždení v Priemyselnom paláci v Prahe, že ho roku 1938 zmocnil Stalin, 

aby odkázal prezidentovi Benešovi, že Sovietsky zväz je pripravený poskyt-

núť Československu pomoc i v tom prípade, ak by Francúzsko tak neurobilo, 

ba i v prípade, ak by vtedajšie beckovské Poľsko a bojarské Rumunsko od-

mietli poskytnúť priechod sovietskym vojakom. Stalin vraj kládol len jedinú 

podmienku, a to, že Československo sa bude samo brániť a o sovietsku po-

moc požiada. Gottwald vraj tento odkaz odovzdal potom Benešovi. 

Nie je zistené, kedy zmocnil Stalin Gottwalda k takémuto odkazu Be-

nešovi. Václav Kopecký napísal, že to bolo v predvečer septembrových uda-

lostí roku 1938, kdežto životopisné dáta v VIII. zväzku Spisov K. Gottwalda 

udávajú, že to bolo v máji 1938. Pri posudzovaní významu tohto odkazu by 

ten rozdiel v dátume mohol padať na váhu, ako i tá okolnosť, že Stalin vtedy, 

keď mal ten rozhovor s Gottwaldom, nebol členom sovietskej vlády. Členom 

a predsedom sovietskej vlády sa stal Stalin až neskoršie v roku 1939. Nemo-

hol preto v roku 1938 nič oficiálne odkazovať za sovietsku vládu. Oficiálne 

nám vtedy sovietska vláda zdeľovala svoje stanovisko skrze svojho zahra-

ničného ministra Litvinova a jeho zástupcu Potemkina, a to buď cestou 

pražského sovietskeho vyslanca Alexandrovského alebo cestou nášho veľ-
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vyslanca v Moskve Fierlingera. Stalin nikdy, ani skrze Alexandrovského, ani 

skrze Fierlingera, nič neodkazoval pražskej vláde alebo prezidentovi Bene-

šovi. Ani nemohol, lebo v roku 1938 ešte nebol členom sovietskej vlády. Ale 

bol generálnym tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a ako 

taký mohol skrze vodcu Komunistickej strany Československa Gottwalda 

odkazovať niečo prezidentovi Benešovi. Bol to odkaz KSSZ skrze KSČ, a i 

keď Stalin a KSSZ zaujímali vtedy v Sovietskom zväze diktátorské postave-

nie, predsa to formálne a oficiálne nebol odkaz sovietskej vlády. Toto rozli-

šovanie má preto význam, pretože teoreticky nikdy nie je vylúčené, že by pri 

zmene politických predpokladov oficiálna vláda mohla vyhlásiť, že ju nevia-

že to, čo ona sama oficiálne nevyhlásila. 

Ale vzhľadom na to, že pri príležitosti mníchovskej krízy sovietska 

vláda i oficiálne sľúbila to, čo naznačil Stalin Gottwaldovi pre Beneša (až na 

rozsah pomoci za určitých okolností), nie je treba sa zaoberať touto formál-

nou stránkou Stalinovho odkazu. A nezaoberám sa ani vôbec otázkou auten-

tickosti odkazu. 

Zaoberať sa tu musíme inou, veľmi dôležitou stránkou celej tejto veci. 

Stalinov odkaz bol totiž nielen odkazom pre prezidenta republiky, ale i od-

kazom, a to snáď predovšetkým, aj pre Komunistickú stranu Českosloven-

ska. Tu vodca najsilnejšej komunistickej strany sveta odkazoval jednej z 

pomerne najsilnejších komunistických strán Západu, aká bola už i vtedy 

KSČ, aby si bola vedomá svojej historickej úlohy. 

Fierlinger a všetci komunistickí autori tvrdia, že československý ľud, 

vo vedomí naprostej neistoty sovietskej pomoci, bol odhodlaný s bezprí-

kladnou energiou odporovať Hitlerovým požiadavkám, a preto vo svojej 

ohromnej väčšine rozhorčene zatracoval kapitulantský postoj českosloven-

skej vlády a prezidenta Beneša. Tvrdia, že toto živelné ľudové hnutie zmietlo 

Hodžovu vládu a vynútilo si všeobecnú mobilizáciu. Beckmann to opisuje 

takto: 

 

Po celou dobu Komunistická strana Československa burcovala náš lid 

proti kapitulaci. Přes běsnění reakce, těsně spojené s pravicovými so-

cialistickými vůdci, a přes řádění buržoasní censury nikdy neustala ve 

svém nesmlouvavém boji proti domácímu a zahraničnímu fašismu 

všech odrůd, proti zrádné Hodžově vládě a pro nejtěsnější spojení s 

naším jediným poctivým přítelem, se Sovětským svazem. 

Právě tehdy setkal se přesvědčivý hlas komunistické strany se 

zvučnou odezvou: ráno dne 22. září vzplály po celé republice mohutné 

demonstrace pracujícího lidu proti kapitulaci. Rozhořčený lid naplnil 

ulice. Byl to pracující i lid, o který se Beneš nikdy neopíral a který vždy 
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jen potíral. V Praze manifestovali statisíce před parlamentem. K 11. 

hod. dopoledne hlásil jim Klement Gottwald z balkonu parlamentu, že 

Hodžova vláda odstoupila. V této chvíli vůdce komunistické strany 

představoval bojovou vůli všeho pracujícího lidu Československa, když 

s balkonu dozněla jeho slova: Držte se a nedejte se! (Beckmann, 

K diplomatickému pozadí Mnichova, s. 152). 

 

Nuž treba priznať, skutočne takáto bola vtedy bojovná nálada ľudu všade v 

Čechách a na Morave, a hlavne po všetkých mestách republiky, predovšet-

kým v Prahe. Bola to revolučná situácia, aká sa nikdy predtým ani potom v 

Československu nevyskytla. Dokázala to i bleskurýchle a s najväčším odu-

ševnením všetkých vrstiev národa prevedená všeobecná mobilizácia. Mobi-

lizácia, akej snáď nikdy predtým ani potom nikde nebolo. Bolo treba len 

jednej jedinej vety: „Zvrhnime Beneša a celý jeho systém“ alebo aspoň „Pri-

núťme Beneša, aby odvolal kapituláciu!“, a elementárna sila más by nepočú-

vala na varovné triezve hlasy, ale slepo by bola nasledovala toho, kto by tú 

vetu hodil do národa! 

O tom, aká bola vtedy nálada v národe a v politických stranách, vyhlá-

sil K. Gottwald v Stálom výbore parlamentu 11. októbra 1938 medzi iným 

toto: 

 

Někteří činitelé z koaličních stran dávali nám v mnohém za pravdu. A 

víme jistě, že s námi souhlasila většina stoupenců nejen stran socialis-

tických, nýbrž všech koaličních stran bez rozdílu, včetně strany národ-

ního sjednocení a strany agrární. Proč nebyla prosazena jednotná vůle 

lidu? (Mnichov v dokumentech II., s. 370). 

 

Aj Václav Kopecký uvádza (v knihe ČSR a KSČ, s. 268) že veľkej manifestá-

cie pred parlamentom sa zúčastnili i mnohí koaliční poslanci, a že prehovo-

ril k masám i Ladislav Rašín, veľkú úctu požívajúci politik národnodemok-

ratický, ďalej Ferdinand Richter za národných socialistov, Jan Pekárek za 

živnostníkov, Karol Rybárek za agrárnikov. I vplyvná národnosocialistická 

poslankyňa sa zasadzovala za Gottwaldovo stanovisko. Na balkóne, z ktoré-

ho hovorili uvedení poslanci a i niektorí generáli, bol prítomný i predseda 

sociálnodemokratickej strany Hampl, ktorý, ako mnohí politici, do posled-

nej chvíle kolísal. 

Bola tu teda jedinečná príležitosť, v súhlase s veľkou väčšinou národa, 

nastoliť vládu s komunistickým vedením alebo s komunistickou účasťou a 

spoliehajúc sa na pomoc Sovietskeho zväzu, vzoprieť sa Hitlerovi a jeho úto-

čiacim fašistickým hordám. Ale Komunistická strana Československa, ktorá 
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od samého prvu svojej činnosti hlásala revolúciu, nevyriekla túto jedinú ve-

tu. Jej vodca síce zavolal do státisícového zástupu pred parlamentom pasív-

ne heslo: „Držte se a nedejte se!“, ale nezavolal aktívny revolučný program: 

„Zvrhněme Beneše a jeho systém a dosaďme vládu, která bude bojovat!“, 

alebo aspoň „Přinuťme Beneše, aby jmenoval takovouhle vládu!“ 

Treba poznamenať, že Beneš síce požíval v národe určitý rešpekt, ale 

ani zďaleka nebol tak populárny ako prezident Masaryk. Populárnym sa stal 

len neskoršie behom druhej svetovej vojny a bezprostredne po nej. Treba 

tiež vedieť, že v kritických mníchovských dňoch klesla jeho autorita v širo-

kých masách ľudu temer na nulu. Hlasy, ktoré ho robili zodpovedným za 

stroskotanie spojenectva s Francúzskom a za národné nešťastie pre nás z 

toho rezultujúce, šírili sa rapídne medzi ľudom. Neexistujúca vtedy už auto-

rita Benešova u ľudu, ale ani neobyčajne pokleslá autorita vlády, neboli by 

mohli v tých kritických dňoch zabrániť, aby sa pomocou týchto ľudových 

más ujali moci muži, ktorí by chceli spolu s odhodlaným národom a spolie-

hajúc sa na pomoc Sovietskeho zväzu vzoprieť sa Hitlerovi a viesť proti ne-

mu obrannú vojnu. Ale nenašiel sa muž, ktorý by pokus o to urobil! Klement 

Gottwald a komunistická strana, hoci vedeli aká je situácia v masách ľudu a 

mali Stalinove uistenia, neurobili najmenšieho pokusu, aby sa zmocnili vlá-

dy, utvorili národný front, prevzali zodpovednosť a viedli vojnu. Tú vojnu, 

ktorú sme my z dobre uvážených dôvodov viesť odopreli a preto nás oni te-

raz zradcujú. 

A čo sa týka nálady v armáde, vieme všetci, že tá bola neobyčajne bo-

jovná, protihitlerovská. Najlepšie to charakterizuje záznam o diaľnopisnom 

rozhovore hlavného veliteľa našej armády generála Krejčího s predsedom 

vlády Syrovým tesne pred mníchovskou konferenciou. Rozhovor publikova-

la zbierka Mnichov v dokumentech II., s. 251 pod záhlavím: „Generál Krejčí 

odmítá přijetí územných ústupků, kapitulantské stanovisko předsedy vlá-

dy“. Generál Krejčí vtedy vyhlásil: 

 

... Než konference skončí, budeme v situaci, že se budeme moci úspěš-

ně bránit. Síly jsou vlastně v rovnováze, na naší straně pevnosti a mo-

rálka, jakou nemá žádná armáda. Včera byla naše situace dosti svízel-

ná, zítra bude již velmi dobrá. Budeme již silami uskupeni tak, že mů-

žeme čeliti ohroženým směrům... Je více třeba operovati diplomaticky 

také s Ruskem. V nejhorším případě nepovolit žádné územní ústupky, 

které by přesahovali čáru opevnění... Nejsme přece Habeš a stojíme tu 

se silnou armádou, která je s to snésti německý úder... Vím, že určitou 

část území bychom předati museli a mohli, ale linii opevnění můžeme 

držet a hájit. Jak jsem již podotkl, vojáka našeho nikdo ani násilím z 
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opevnění nevypudí, respektive nepřinutí ho, aby opevnění vydal. To 

vojáci přísahají spontánně podle hlášení jednotlivých velitelů. Nevím 

tedy, jaká by se utvářela situace u nás doma… 

 

A bezprostredne pred mníchovskou konferenciou poslal gen. Krejčí protest-

ný telegram prezidentovi Benešovi proti ustupovaniu pred požiadavkami 

nacistického Nemecka. Zo znenia tohto telegrafického protestu uvádzam 

tieto miesta: 

 

S obavami přihlížíme na konferenci v Mnichově, kde bez naší účasti 

budou se dnes dělit o naše území, zatím co naše armáda asi ve dvou 

dnech bude úplně pohotová zadržeti útok snad všech sil Německa bez 

velkého nebezpečí, nepůjde-li proti nám Polsko... dnes bude velmi těž-

ko naši velmi dobře vyzbrojenou armádu s výbornou morálkou stáh-

nouti zejména z opevnění a postaviti je před fakt, že bez jejího zásahu 

se stát oklešťuje... Je proto třeba rázně se též již jednou ohradit proti 

Hitlerovým požadavkům. (C. d., s. 254). 

 

Toto boli názory hlavného veliteľa armády, ktorá mala bojovať proti hitle-

rovskému Nemecku. Takto sa dívali na veci aj iní velitelia. Že je v armáde 

takáto nálada a takéto bojové odhodlanie, to i komunistická strana presne 

vedela. A predsa ničoho nepodnikla, aby sa s hlavným veliteľom armády a s 

inými veliteľmi dala do spojenia, aby spoločným úsilím zabránili kapitulácii 

a vynútili si vládu, ktorá prevedie to, čo chcel národ a jeho armáda. Situácia 

bola vtedy skutočne taká, že by národ aj armáda komunistickú stranu pod-

porovali v tomto jej podujatí.  

Ani nie o tri roky neskoršie bol prevedený takýto revolučný prevrat v 

Juhoslávii. Tam v marci roku 1941 vláda Cvetkovičova uzavrela s Hitlerom 

pakt, podľa ktorého sa Juhoslávia pripojila k tzv. Ose, t. j. ku zväzku fašis-

tických mocností. Len čo sa vláda vrátila z Berlína s touto zvesťou do Beleh-

radu, vypukla tam revolúcia proti tejto kapitulácii pred Hitlerom. Rozhor-

čené masy zosadili fašistom nakloneného regenta princa Pavla, ktorý v Ju-

hoslávii vykonával po zavraždení kráľa Alexandra kráľovskú moc. Zosadili 

Cvetkovičovu vládu spolu so všemohúcim ministrom Stojadinovičom, ktorý 

sa najviac pričinil o dohodu s Hitlerom. Ustavená bola nová vláda, ktorej 

prvý čin bolo vyhlásiť zmluvu s Hitlerom za neplatnú a uzavrieť priateľskú 

zmluvu so Sovietskym zväzom, s ktorým predošlé juhoslovanské vlády ne-

chceli mať nič spoločného. Dôverujúc v mocné priateľstvo Sovietskeho zvä-

zu, nová vláda pripravovala zem na nastávajúce veľké udalosti vediac, že 

Hitler vzoprenie sa juhoslovanského národa nenechá bez odpovede a pokúsi 
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sa násilím si ho podrobiť. Skutočne, ani nie celý týždeň po zosadení kapitu-

lantského princa regenta a jeho vlády, zahájil Hitler vojnu proti Juhoslávii. 

Nemecké vojská vtrhli na územie Juhoslávie zo severu cez Rakúsko a fašis-

tické Maďarsko, s ďalšími silami od východu z Bulharska, ktoré povolilo 

Nemcom prechod a konečne zo západu pomáhal Hitlerovi jeho taliansky 

fašistický spojenec. Bojovný juhoslovanský národ bol po trojtýždňovom hr-

dinskom boji jeho armád zdolaný, ale nekapituloval. Časom sa utvorili par-

tizánske formácie a tie pod vedením juhoslovanskej komunistickej strany a 

jej vodcu Tita prevádzali tuhé miestne boje proti fašistickým votrelcom až 

do konca druhej svetovej vojny. Ani nie za dva mesiace po zlikvidovaní ju-

hoslovanských armád napadol Hitler Sovietsky zväz. Juhoslávia stratila v 

týchto hrdinských bojoch len na mŕtvych skoro dva milióny mužov! 

Každému objektívnemu posudzovateľovi udalostí sa musí vynoriť 

otázka: keď v septembri 1938 v Československu bola podobná situácia ako 

neskoršie v Juhoslávii roku 1941, keď odhodlanie národa a armády bolo v 

týchto septembrových dňoch v Československu na vlas rovnaké odhodlaniu 

juhoslovanského národa a jeho armády, keď odpor československého ľudu 

proti kapitulácii pred Hitlerom bol práve tak živelný ako odpor juhoslovan-

ského ľudu, prečo potom revolučná Komunistická strana Československa, 

ktorá stála vtedy na čele živelného hnutia československého pracujúceho 

ľudu, neurobila v septembri 1938 to isté, čo neskoršie predviedli v Juhoslá-

vii odporcovia kapitulácie? Prečo nezvrhla Beneša a jeho vládu, ako v Juho-

slávii zvrhli princregenta Pavla a jeho vládu? Prečo aspoň neprinútila Bene-

ša, aby menoval vládu národného odporu spolu s komunistami, ako to ne-

skoršie urobila vo februári 1948? 

Komunistická strana Československa vydala a rozširovala mnoho le-

tákov, v ktorých sa prihovárala občanom republiky: „Buďte pevni, braňme 

svou zemi, Sovětský svaz je neochvějně s námi“, „Chceme vládu pevné obra-

ny republiky“, „S námi je Moskva, s námi jsou demokraté celého světa“, 

„Rudá armáda čeká, až jí zavoláme“, „Stojíme jako zeď a nebudeme sami“ 

atď. Ona 27. septembra vydala aj apel k národom celého sveta, v ktorom 

medzi iným vyhlasovala: 

 

… nemůžeme jinak, než odmítnout nátlak kohokoli, radí-li nám, aby-

chom Sudety vydali dobrovolně. Nikdo nemá právo žádat na nás, aby-

chom si dobrovolně dali amputovat ruce, víme-li, že protivník nám 

ukládá o život. Nikdo nemá právo žádat nás, abychom se protivníkovi 

vydali na milost a nemilost, víme-li, že protivník nás chce vyhladit. Dě-

jiny neznají příkladu, že by národ ve zbrani, národ jednotný, pevný a 

neohrožený, položil dobrovolně hlavu na špalek. Neučiníme tak ani 
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my... Jsme neochvějně odhodláni za všech okolností a všemi prostřed-

ky bránit dnešní hranice republiky... Apelujeme národům celého světa, 

zejména k národům Anglie a Francie... Znemožněte, aby ve střední Ev-

ropě byl obětován kulturní a statečný národ jen proto, aby byl zachrá-

něn Hitler. Ale buď jak buď: Lid a armáda Československa stojí jed-

notně, pevně a odhodlaně a budou hranice své země bránit stůj co stůj! 

(Citáty zo zbierky Mnichov v dokumentech II., s. 267, 268, 270). 

 

To všetko boli iste správne slová, ale boli to len slová, po ktorých zo strany 

KSČ nenasledovali žiadne skutky, menovite nie žiadne skutky revolučné. K 

akému činu sa odhodlala revolučná komunistická strana v tejto jedinečnej 

revolučnej situácii? O tom svedčí záznam Kancelárie prezidenta republiky z 

30. septembra 1938, uverejnený v zbierke Mnichov v dokumentech II., s. 

272: 

 

Dostavil se Klement Gottwald a žádá s největším důrazem: 

1. aby vojsko drželo všechny pohraniční pozice 

2. aby byl učiněn apel na Ženevu 

3. aby byl učiněn apel k lidu našemu a k národům ostatních států 

4. aby byla provedena rekonstrukce kabinetu. 

 

Boli to veľkým dôrazom prednesené slová, ale nebol to žiaden čin. Revoluč-

ná strana, ktorá hlásala, že celý národ ide s ňou zajedno, v odhodlaní vzo-

prieť sa hitlerovskému útoku, a ktorá obviňovala Beneša a vládu zo slabosti, 

povoľnosti a skoro zo zrady, nevedela sa rozhodnúť pre revolučnejší krok, 

než že žiada „rekonstrukci kabinetu“. Ako si to vtedy predstavovali naši ko-

munistickí predáci? Chceli mať snáď nejaký rezort v Benešovej a Syrového 

vláde, ktorej vytýkali až hriešnu slabosť? Veľmi revolučná požiadavka to ve-

ru nebola. Ani slovíčkom nepožadovali, aby odstúpila celá Syrového vláda, 

ani aby prezident Beneš menoval vládu pod vedením komunistickej strany. 

Tým menej požadovali, aby odstúpil prezident Beneš, ktorého v agitácii na-

zývali kapitulantom. Majúc za sebou rozhorčené a odhodlané masy národa a 

vojska a ubezpečenia Sovietskeho zväzu a Stalina, nezmysleli si, že by sa ma-

li rozhodnúť k dôraznejším krokom, a že by v zhode so svojím revolučným 

programom mali siahnuť k priamej akcii, odohnať prezidenta a vládu, kto-

rých nazývali kapitulantskými, keď treba i prevziať na seba celú zodpoved-

nosť a vytvoriť novú vládu, ktorá by odoprela vydať Hitlerovi sudetské úze-

mie a viedla národ a armádu vo vojne, ktorá by potom nastala. Takýto dô-

razný čin by bol logicky vyplýval zo situácie, aká vtedy bola a z postoja, ktorý 
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k nej komunistická strana zaujala. Previesť takýto čin bolo skoro jej povin-

nosťou, najmä potom, čo stále volala do rád pracujúcich a celého národa: 

 

Chceme vládu pevné obrany republiky! Agrární zrádci z vlády ven! Za-

volejte Rudou armádu! S námi je Moskva a demokraté celého světa! 

Rudá armáda čeká, až ji zavoláme! Stojíme jako zeď a nebudeme sami! 

Lid a armáda Československa stojí jednotně, pevně a odhodlaně a bu-

dou hranice své země bránit stůj co stůj! (Mnichov v dokumentech II., 

s. 267). 

 

K činu, ktorý predviedli Juhoslovania proti Hitlerovi a proti kapitulantskej 

juhoslovanskej vláde, sa Komunistická strana Československa a jej vodcovia 

neodhodlali. Oni sa uspokojili so slovnou agitáciou, ale k činom nesiahli. 

Vyskytne sa otázka, prečo sa vtedy zriekli priamej akcie, prečo nepre-

vzali na seba zodpovednosť, prečo neutvorili revolučnú vládu s programom 

vzoprenia sa Hitlerovým požiadavkám a prípadného branného odporu proti 

nemeckým útočníkom?15 

Nemali snáď dosť osobnej, politickej a revolučnej odvahy a statočnos-

ti? Alebo sa snáď obávali, že by sa im pokus o takú akciu nepodaril? Alebo 

neverili snáď sami, že by odpor Československa bez pomoci Západu a opie-

rajúci sa jedine o Sovietsky zväz mohol zabrániť skaze našej vlasti, a preto 

nechceli prevziať zodpovednosť za takéto nešťastie? Iné dôvody a príčiny pre 

ich zrieknutia sa priamej akcii sa sotva dajú predstaviť. 

Skúmajme preto, ktorá z týchto eventualít bola pre rozhodovanie sa 

komunistickej strany smerodajná. 

Pokladám za vylúčené, že by v komunistoch bol nedostatok revoluč-

ného elánu a politickej a osobnej statočnosti. Takýto moment preto vôbec 

nemohol a nemôže padať v úvahu. 

Čo sa týka otázky, či mali pochybnosti o možnosti úspechu akcie na-

mierenej na získanie vedúcej úlohy pri vedení štátnych záležitostí, myslím, 

že takéto pochybnosti sa v určitej miere mohli uplatňovať, ale nepadali roz-

hodujúcim spôsobom na váhu. Každá revolučná akcia je spojená s určitým 

rizikom. S tým každý revolucionár musí počítať. Dejiny nás poučujú o tom, 

že sa dosiaľ žiaden úspešný revolučný vodca nedal odvrátiť takýmito priro-

                                                             
15 Pozn. I. D.: Touto otázkou sa zaoberal aj Klement Gottwald vo svojom prejave 26. de-
cembra 1938 a vyhováral sa na „šibeničné lhůty“, ktoré Hitler poskytol Československu. 
„Kdybychom měli čas“ – povedal – „kdyby tu nebyly takové šibeniční lhůty, mohli jsme 
udělat více... Ale věci stály tak, že lhůty byly prostě šibeniční. (Jan Křen, Do emigrace, 
Praha 1963, s. 74). Po tých veľkých revolučných slovách komunistickej strany je to veru 
veľmi biedne odôvodnenie jej nerevolučného postoja. Tak biedne, že nie je možno uveriť, 
že to bol pravý dôvod odtrúbenia ich revolučného kriku. 
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dzenými pochybnosťami od svojho predsavzatého podujatia. Preto sotva 

možno predpokladať, že by sa naši komunisti báli rizika nezdaru, a že by z 

toho dôvodu nesiahli k akcii. Ako som vyššie ukázal, všetky predpoklady pre 

úspech akcie boli dané. Báli sa snáď toho, že by revolučný boj o uchopenie 

moci trval dlhšiu dobu, a to že by zoslabilo obranné pozície národa a zväčši-

lo výhľady Hitlera? Je sotva mysliteľné, že by mohli mať takého obavy. Však 

vtedy, keď Gottwald hovoril z balkónu parlamentu k stotisícovému zástupu, 

všetci verili, že „v této chvíli vůdce komunistické strany představoval bojo-

vou vůli všeho pracujícího lidu Československa“, a vedeli, že i hlavný veliteľ 

armády a masy vojakov sa stotožňujú s programom „držet všecky pohranič-

ní posice“. Aké dlhotrvajúce boje o moc by mohli teda nastať, keď až na nie-

ktoré kompromitované vládne veličiny a ich menšie skupiny národom ne-

návidené, celý národ elementárnou silou staval sa za program „držet všecky 

pohraniční pozice stůj co stůj“!? 

Komunisti tvrdia, že svojou neústupnou politikou a pomocou náporu 

všetkého pracujúceho ľudu republiky donútili Hodžovu vládu k odstúpeniu, 

a že o niekoľko dní neskoršie prinútili takto prezidenta Beneša a Syrového 

vládu, aby nariadila všeobecnú mobilizáciu. Povzbudení týmito úspechmi 

nemali najmenšej pochybnosti, že by ďalším náporom mohli Beneša nútiť, 

aby odvolal kapituláciu. 

Nuž, komunistickí vodcovia nemali veru obáv a boli si istí, že by ich 

zdrvujúca väčšina národa najaktívnejšie podporovala, ak by sa odhodlali k 

tomu, čo zo situácie vtedy z hľadiska ich politiky logicky vyplývalo. 

Ale oni sa neodhodlali. Čo bol vtedy pravý dôvod tomu, že nesiahli k 

tomu aktívnemu činu, ktorý o necelé tri roky neskoršie juhoslovanskí vlas-

tenci tak úspešne vykonali? Prečo sa neodhodlali k tomu činu, ktorý o skoro 

desať rokov neskoršie, vo februári 1948 oni sami previedli, keď prinútili 

prezidenta Beneša, aby prijal vládu pod totálnou kontrolou komunistickej 

strany? Prečo ho neprinútili v septembri 1938, aby menoval vládu, ovládanú 

komunistickým, vtedy nanajvýš populárnym programom odoprieť vydania 

sudetského územia Hitlerovi, vzoprieť sa útoku nemeckých vojsk a spolu so 

sľúbenou sovietskou pomocou podujať sa na ťažký krvavý boj na život a na 

smrť? 

Som presvedčený, že komunistická strana, resp. jej vodcovia, sa preto 

neodhodlali k aktívnemu činu, lebo vedome nechceli prevziať zodpovednosť 

za politiku odporu, ktorú hlásali. A prečo nechceli prevziať túto zodpoved-

nosť? Som presvedčený, že preto, lebo sa obávali, že by táto politika, ak by 

sa pokúsili o jej uskutočnenie a prevádzanie, bola s najväčšou pravdepo-

dobnosťou, ba skoro s istotou, stroskotala a uviedla národ do ohromnej ka-
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tastrofy. Keď sa raz zistilo, že francúzska vláda sa nedá odviesť od politiky 

neúčasti vo vojne Československa s Hitlerom, keď ani francúzska komunis-

tická strana, ani francúzske pokrokové ľavičiarske vrstvy nezvrhli vládu pre 

jej dohodu s Hitlerom v Mníchove, keď parížska ulica z Mníchova sa navrá-

tivšieho Daladiera oslavovala ako záchrancu mieru, potom každému člove-

ku, a i komunistom, bolo jasné, že ak by za takýchto okolností Českosloven-

sko muselo do vojny, bola by to vojna izolovaná a ani prípadná sovietska 

pomoc by na pomerne dlhú dobu na tejto izolovanosti nemohla nič zmeniť. 

Než by sa totiž sovietska pomoc dopracovala k Nemecku alebo k našim hra-

niciam, t. j. než by bola naprosto zlomila odpor poľských a rumunských ar-

mád, boli by hitlerovské vojská už dávno premohli hrdinský odpor českoslo-

venských vojsk, obsadili by a spustošili celé Československo, aby sa potom 

všetkými silami postavili na odpor sovietskym armádam. Sovietsky zväz by 

potom musel viesť izolovanú vojnu s Hitlerom, teda pre neho za jednoznač-

ne najnepriaznivejších pomerov. Takáto izolovaná vojna Sovietskeho zväzu 

s Nemeckom by bola v najlepšom prípade pre Sovietsky zväz skončila ne-

rozhodne a bez toho, že by Československu priniesla oslobodenie. 

Takýto obraz sa rysoval v mysliach každého zodpovednosti si vedo-

mého politika, teda i v mysliach komunistických politikov. V podstate sa aj 

oni takto dívali na situáciu. Možnože boli o niečo optimistickejší než my. Ale 

i takto odhadovali šance eventuálneho úspechu v najlepšom prípade najviac 

len na 50 percent, v druhých 50 percentách videli veci čierno. Realizácia 

nimi hlásanej politiky, teda vrhnutia Československa do izolovanej vojny, 

ale nielen Československa, ale i Sovietskeho zväzu, zdala sa im veľmi ris-

kantným podujatím. Za toto riziko nechceli prevziať zodpovednosť. Nechceli 

sa vystaviť tomu, aby po prípadnej katastrofálne prehratej vojne národ mo-

hol povedať: Vy ste nás do tejto nešťastnej vojny vohnali a ste pre to zodpo-

vední! Som presvedčený, že z tohto dôvodu sa v dobe mníchovskej krízy 

uspokojili s nesporne veľmi radikálnou, ale predsa len iba slovnou agitáciou 

a nesiahli k činom, nepožadovali aktívnu účasť vo vláde, neučinili pokus 

prinútiť prezidenta Beneša k prijatiu ich politiky kladenia odporu, a tým 

menej sa uchýlili k nejakým ešte radikálnejším krokom.  

Oni odopreli previesť aktívny pokus o realizáciu nimi hlásanej politiky 

krajného odporu, t. j. neprevzali zodpovednosť za vedenie izolovanej vojny z 

tých istých dôvodov, z ktorých sme my boli nútení podrobiť sa mníchov-

skému diktátu. Tým nepriamo uznali, že pre československú vládu nebolo 

iného východiska, než sa podrobiť, ak nechcela uvrhnúť národ do ešte väčšej 
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katastrofy.16 Komunistické odoprenie prevedenia realizácie politiky krajné-

ho odporu vyplývalo z toho, že sa na situáciu dívali naprosto realisticky. Tú 

veľkými slovami a heslami zimnične prevádzanú agitáciu za politiku krajné-

ho odporu možno čiastočne vysvetliť i tým, že to bol po určitej dobe už boj 

akéhosi zadného voja. Ako vo vojne zadný voj musí vyvinúť hlučnú činnosť, 

aby maskoval ústup hlavných síl, tak komunistická taktika hlučnej agitácie 

slúžila už viac príprave jej nevyhnutného vstupu na pôdu neúprosných rea-

lít, no a tomu, aby zodpovednosť za ústup uvalila na iných, na vládu a prezi-

denta. 

V súvislosti s procesom uvedomenia si požiadaviek politických realít a 

nutnosti ich rešpektovania, znovu sa však vyskytne otázka, čo znamenal te-

da vlastne odkaz Stalina, ktorý poslal skrze Gottwalda Benešovi. Znamenal 

on naprostú istotu, že Sovietsky zväz za každých okolností pôjde i do totál-

nej vojny, aj keby to bola pre neho naprosto izolovaná vojna? Stalin predsa 

zo všetkých najlepšie vedel, aké nebezpečenstvá skrýva takáto izolovaná 

vojna pre Sovietsky zväz. Veľký realista Stalin, ktorý uzavrel krajne nepopu-

lárny pakt s Hitlerom, len aby odvrátil vojnu s ním v nepríhodnej dobe, ur-

čite by nebol váhal ani predtým vziať na seba zodpovednosť za podobne ne-

populárnu vec v Československu, aby z čisto sentimentálnych dôvodov uvr-

hol Sovietsky zväz do krajne neistej vojny. Nie je treba dokazovať, že Stalin 

bol všetko iné, len nie sentimentálny. Nepoznal sentimentálnosť ani voči 

svojim starým súdruhom, ak myslel, že záujem Sovietskeho zväzu a ním re-

prezentovaného komunizmu vyžadoval čo najbezohľadnejšie konanie. A ne-

bol prirodzene ani sentimentálny voči iným nesocialistickým štátom, i keď 

to boli jeho spojenci. Pomer k nim určoval nie z ohľadov sentimentálnosti, 

ale číro čisto a jedine z hľadiska záujmov Sovietskeho zväzu. 

Svoje zmluvné záväzky k nim dodržoval presne a s naprostou lojalitou, 

pretože mocenské záujmy a prestíž Sovietskeho zväzu to vyžadovali. Ale to, 

čo by týmto štátom mal poskytnúť dobrovoľne, bez toho, že by bol k tomu 

zmluvou zaviazaný, posudzoval krajne nesentimentálne, realisticky a výluč-

ne podľa toho, čo bolo v záujme Sovietskeho zväzu a nie toho, kto od neho 

pomoc očakával. Pri rozhodovaní o tom, či má Sovietsky zväz pomôcť Čes-

koslovensku, ktoré bolo vtedy nesocialistickým, i keď demokratickým štá-

tom, i v prípade izolovanej vojny Stalina viedli nesporne veľké záujmy So-

                                                             
16 Pozn. I. D.: Ináč to komunisti uznávali i sami, keď ústami Klementa Gottwalda 26. de-
cembra 1938 prehlásili, že „zevnitř by reakce nenalezla dostatek sil, aby český lid donutila 
ke kapitulaci, kdyby nebylo komplikovaných vnějších okolností. Bez Bechtesgadenu, Go-
desbergu a Mnichova, bez taktiky Mussoliniho, Hitlera a Chamberlaina a k tomu ještě 
Polska by nebylo bývalo možné, aby Beneš kapituloval, aby vůbec Československo kapitu-
lovalo.“ (Křen, Do emigrace, Praha 1963, s. 104. Podčiarkol I. D.). 
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vietskeho zväzu a záujmy Československa boli vecou vedľajšou. Nezabúdaj-

me, že Stalina vo vedení Sovietskeho zväzu voči zahraničiu vyznamenala 

vždy starostlivá opatrnosť. Bol to diktátor celkom iného razenia, než vaban-

kisti Hitler alebo Mussolini. Stalin nebol muž vabanku, ktorý by neopatrne a 

vedený výlučne svojou náruživosťou vsadil všetko na jednu kartu. Záujmy 

Sovietskeho zväzu nikdy nevsadil na jednu kartu. Ak sa mal ZSSR zaangažo-

vať do podujatia bez toho, že by ho k tomu viazala nejaká zmluva, potom to 

musela byť akcia, ktorej úspech musel byť naprosto istý alebo aspoň nana-

jvýš pravdepodobný. Stalinova štátnická povaha vylučovala, aby zaangažo-

val Sovietsky zväz do akcie bezvýhľadnej alebo neistej. Ak Stalin videl reality 

situácií tak, že doba nie je ešte zrelá, aby sa Sovietsky zväz plne angažoval s 

výhľadom na úspech, potom bez ohľadu na iné záujmy, i keď to boli hneď 

záujmy priateľov, odložil akciu pre neho na vhodnejšiu dobu. Zvlášť, ak bol 

presvedčený, že tá vhodnejšia doba sa skôr či neskôr istotne dostaví. 

Aké realistické záujmy mohol mať Stalin, aby prípadne poskytol plnú 

pomoc Hitlerom napadnutému Československu vo vojne, ktorej by sa Západ 

nebol zúčastnil, teda v prípade, keď ho neviazala žiadna zmluva, aby túto 

pomoc poskytol? Myslím, že jeho priateľský postoj k Československu nebol 

určovaný nejakou sympatiou, ktorú by pociťoval voči masarykovskému a 

benešovskému, tak československými ako i sovietskymi komunistami za ka-

pitalisticky vykričanému štátnemu útvaru. Na Československu mu záležalo 

preto, lebo to bol pomerne dobrý oporný bod pre Sovietsky zväz v prípade 

vojnového účtovania Sovietov predovšetkým s nemeckým fašizmom, o ne-

vyhnutnosti ktorého bol Stalin presvedčený. Samozrejme mu nemohlo byť 

ľahostajné, či mu tento dobre vyzbrojený a odhodlaným národom bránený 

oporný bod ostane zachovaný alebo nie. Ale mohol on riskovať veľkú vojnu 

za účelom záchrany tohto nesporne dôležitého oporného bodu, teda zahájiť 

veľké účtovanie s nacistickým Nemeckom v dobe, keď boli pre úspech takej-

to akcie mysliteľne najnevýhodnejšie predpoklady? Keď nemohol očakávať 

žiadnu pomoc od Západu, ale skôr musel počítať s úplnou izolovanosťou 

svojho vojnového podniku, ba čo viac, s tým, že protikomunistický imperia-

listický Západ vykoná všetko možné, aby v tomto boji fašizmu proti komu-

nizmu tento posledný nevyšiel ako víťaz? Už som uviedol, že Litvinov ešte 

pred mníchovskou dohodou charakterizoval anglo-francúzske ultimátum 

Benešovi tak, že sa síce prijatím ultimáta získa problematický mier, ale že za 

to sa v najbližšej budúcnosti tým istejšie dostane svet do všeobecnej vojny. 

Tiež Potemkin sa takto vyjadroval v dňoch septembrovej krízy. Nie je treba 

zdôrazňovať, že to bol i Stalinov názor; nielen názor, bola to základná myš-

lienka Stalinovej zahraničnej politiky. Stalin to precizoval ešte pred rozpad-
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nutím Československa na 18. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zvä-

zu, keď povedal, že sa chystá nová imperialistická vojna medzi Nemeckom, 

Talianskom a Japonskom na jednej a Francúzskom, Veľkou Britániou a 

Spojenými štátmi na druhej strane. Stalinova politika bola nechať v tejto 

budúcej vojne vykrvácať obe strany a potom takto podstatne oslabeným im-

perialistickým mocnostiam, predovšetkým ale fašistickému Nemecku, na-

diktovať podmienky v zmysle sovietskej politiky. Ak by sa ale behom tejto 

vojny imperialistických mocností situácia vyvinula tak, že by agresiou Hitle-

ra i Sovietsky zväz bol vtiahnutý do vojny alebo inak by bol nútený proti hit-

lerovskému Nemecku vojensky postupovať, pre tieto prípady Stalin predví-

dal, že nastalo veľké zúčtovanie s fašistickými mocnosťami, v ktorom by bol 

mal západné mocnosti na svojej strane, a teda víťazstvo nad fašizmom te-

mer isté. 

Z takejto realistickej perspektívy posudzoval Stalin iste i otázku prí-

padného poskytnutia pomoci Československu v kritických dňoch mníchov-

skej krízy. Ak by bolo Francúzsko dostálo svojim zmluvným povinnostiam a 

následkom toho i Británia šla do vojny s Nemeckom, čím by bola podpora 

celého Západu zaistená, potom by Stalin bez akejkoľvek pochybnosti oka-

mžite šiel na pomoc napadnutému Československu, pretože by sa dostavila 

doba pre zúčtovanie s fašizmom za mysliteľne najvýhodnejších podmienok. 

Keď ale Západ nešiel, a naopak zaujal neprajné a skoro nepriateľské posta-

venie, potom stál Stalin pred voľbou: buď ísť napadnutému Československu 

na pomoc, a tým prevziať na seba ohromné riziko, že veľké účtovanie s fa-

šizmom sa skončí nezdarom, alebo odložiť dejinne nevyhnutné účtovanie na 

neskorší čas, keď podľa vyššie uvedených realistických výpočtov sa s na-

prostou istotou dostavia predpoklady pre úspešné zdolanie hitlerovského 

Nemecka, čím by sa potom aj Československo automaticky vyslobodilo z do-

časného fašistického ovládnutia. 

Treba si uvedomiť, že aj naši komunisti sprvu verili, že sa i Mnícho-

vom oklieštené Československo dá udržať ako pomerne značná vojenská 

mocnosť. Aj moskovskí vedúci štátnici vtedy pochybovali, že by sa Hitler 

odhodlal rozbiť a obsadiť celé Československo. Odklad veľkého účtovania s 

fašistickým Nemeckom by teda – podľa vtedajších komunistických názorov 

– neznamenal úplné vyradenie okliešteného Československa ako vojenskej 

mocnosti. 

Ak by šiel Stalin v septembri 1938 do vojny s Hitlerom, potom by mal 

za jediného spojenca malé Československo a nikoho iného. Ak by ale odložil 

vojnovú akciu proti Hitlerovi na dobu, keď už celý Západ bude viesť vojnu 

proti Nemecku, potom by mu medzitým znemožnenú, resp. odpadnutú po-
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moc malého Československa a jeho pevností nahradili celá francúzska ar-

máda s jej Maginovotou líniou, celá belgická armáda, celá holandská armá-

da, veľká britská armáda, celé britské loďstvo, pomocné sily britských do-

mínií a kolónií, no a k tomu armády Spojených štátov a ich temer nevyčer-

pateľné technické a hospodárske zdroje. Ako by sa bol rozhodol nesenti-

mentálny, realisticky a chladne uvažujúci Stalin, pre ktorého boli záujmy 

Sovietskeho zväzu vždy predovšetkým smerodajnými? 

Čo bol ale potom zmysel Stalinovho odkazu, odovzdaného Gottwaldo-

vi pre Beneša? Som presvedčený, že odkaz neobsahoval definitívne rozhod-

nutie Stalina a Sovietskeho zväzu. Ako sme videli, celá zimničná politická a 

diplomatická akcia ZSSR bola v septembrových dňoch namierená na to, aby 

zdráhajúce Francúzsko prinútila k vykonávaniu spojeneckých povinností a k 

energickému, prípadne i vojenskému vystúpeniu proti Hitlerovi. To by malo 

za následok i pripojenie sa Británie a ostatného Západu. Len tak by mohla 

mať vojenská pomoc Sovietskeho zväzu istý úspech. Je samozrejmé, že sa 

Sovietsky zväz snažil dosiahnuť tohto cieľa. Musel preto pôsobiť jednako na 

Francúzsko a jednako na Československo. Musel hľadieť presvedčiť francúz-

sku vládu, že to s pomocou Československu myslí vážne. Ale musel i Česko-

slovensko povzbudzovať, aby bolo pevné a vydržalo. Domnieval sa totiž, že 

od pevnosti a neústupnosti československej vlády v značnej miere závisí, aké 

stanovisko zaujme francúzska vláda. Stalinov odkaz mal teda upevniť odol-

nosť pražskej vlády, a tým pôsobiť na kolísavú, resp. nerozhodnú a neúp-

rimnú francúzsku vládu, aby zaujala rozhodné stanovisko proti Hitlerovým 

požiadavkám a neopustila Československo. 

My sme boli presvedčení, že Francúzsko a Británia svojím ultimatív-

nym zákrokom na Pražskom hrade a potom mníchovskou zmluvou s Hitle-

rom cez naše varovania dali eklatantne najavo, že v prípade odmietnutia 

prepustiť sudetské územie Nemecku, vo vojne preto nastalej, zachovajú na-

prosté dezinteresment, nepomôžu nám, ba budú nás pokladať za tých, ktorí 

túto vojnu vyvolali. Sovietski štátnici ešte i po anglo-francúzskom ultimáte 

pokladali za možné, že by sa protestom u Spoločnosti národov dal docieliť 

obrat v stanovisku francúzskej vlády. Na inom mieste som už poukázal na 

beznádejnosť takéhoto kroku. Ale bolo tu i iné nebezpečenstvo, ktoré nás 

odrádzalo od toho, aby sme vec predniesli v Spoločnosti národov. V dňoch 

najväčšieho napätia, keď Hitler bol pripravený každým okamihom skočiť na 

Československo, najmenší chybný krok z našej strany mohol vyvolať zaháje-

nie nepriateľstiev, a teda izolovanú vojnu pre nás a i pre Sovietsky zväz. 

Prednesenie veci v Spoločnosti národov a naše vyhlásenie tam, že Nemecku 

nepopustíme ani piaď z nášho územia, by narazilo na odpor západných 
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mocností a vytvorilo by pre Hitlera kýženú príležitosť, aby okamžite prešiel 

k vojenskému útoku. Nemyslím, že by Sovietsky zväz chcel hnať svoju takti-

ku tak ďaleko. Som presvedčený, že Sovietsky zväz by nám v danom mo-

mente, presvedčiac sa o márnosti svojich pokusov a nemožnosti zmeniť 

francúzske a anglické odmietavé stanovisko, nakoniec tiež radil, aby sme sa 

na ten čas vzdali ďalšieho odporu a pod tlakom neprajnej medzinárodnej 

konštelácie ustúpili v pevnej nádeji, že skôr či neskôr vzniklá veľká konflag-

rácia zlomí fašizmus a zreštituuje Československo v svojich prirodzených 

hraniciach. Treba vedieť, že sovietski štátnici sa práve tak hrozili izolovanej 

vojny, ako sme sa jej hrozili aj my. 

Ak nám možno vytýkať v súvise nášho ústupu pred Hitlerom nejaké 

chyby, tak snáď jedna z nich by mohla byť, že sa nám nepodarilo preťahovať 

veci až do toho okamihu, aby prišla takáto realistická sovietska rada. Ale 

spôsobiť takéto prieťahy nebolo výlučne v našej moci. 

Som presvedčený, že i československí komunisti boli pripravení na 

tento ústup pred Hitlerom a na to sa vzťahujúcu prípadnú sovietsku radu. 

Dá sa tak súdiť z vyhlásenia Ústredného výboru KSČ z 4. októbra 1938, teda 

bezprostredne vydaného po mníchovskej kapitulácii (uverejnené v zbierke 

Mnichov v dokumentech II., s. 272 a n.). V tomto vyhlásení uvaľuje komu-

nistická strana vinu za kapituláciu na československú vládu. Ale nepokladá 

stav pomníchovského Československa za beznádejný a katastrofálny. Do-

slovne sa v tomto vyhlásení uvádza i toto: 

 

... Nyní běží hlavně o to, abychom, poučeni zkušenostmi minulosti, se 

lépe zařídili v nových poměrech. Lid Československa, český a sloven-

ský národ především, nesmí podlehnout zoufalému pocitu osamoce-

ný... Vedeny kapitalistickými zájmy, opustili nás dnešní vlády Anglie a 

Francie, nikoli však anglický a francouzský lid. Ten s mnichovským ak-

tem nemá nic společného. Tím méně, poněvadž tento čin je namířen 

nejen proti nám, nýbrž také proti národním zájmům Francie a Anglie. 

Na mnichovském díle proti nám nemá přirozeně také žádnou účast 

Sovětský svaz, který stál a stojí věrně při nás... Za takto vytvořené situ-

ace nezbývá než provést ústup v největší spořádanosti a ukázněně. Ja-

kýkoli zoufalý výbuch by byl chybou. Naši armádu musíme zachovat 

pevnou a jednotnou. O nových hranicích není ještě rozhodnuto. Nutno 

vést zápas, aby bylo zachráněno co možná nejvíce. To platí zejména 

pro ony obvody, kde se má konat plebiscit… Není pochyby, že zde mo-

hou býti zachráněna pro republiku všechna ona území, na něž má 

útočník zálusk, která však ani podle mnichovského paktu nemůže za-

brat mocí... A konečně nechť nikdo nezapomíná, že i po skončení 

okleštění naší země půjde o obranu Československa v nových hrani-
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cích. Proto nechť si všichni uvědomí, že ztrácíme sice mnoho, že však 

neztrácíme to hlavní: svobodné, demokratické a nezávislé Českoslo-

vensko. Bude to obrana za těžších podmínek než dosud, avšak musí 

být organisována všemi prostředky a stůj co stůj. Československo i ve 

svých nových hranicích musí zůstat svobodným a nezávislým státem. 

K tomu však je nezbytně nutno, aby byl zachován a všestranně pro-

hlouben jeho demokratický charakter. Tuto nezbytnost nechť si nalé-

havě uvědomují všichni občané, všichni veřejní pracovníci, všechny 

politické strany, všichni ústavní činitelé… Máme… pevnou důvěru ve 

zdravý politický smysl našeho lidu a věříme, že se nedá nakazit nepřá-

telským fašistickým jedem… V osudových chvílích republiky… stál a 

stojí zde náš lid jednotný a svorný jako nikdy předtím. Tato skvělá 

jednota musí být stůj co stůj zachována a politicky i organisačně pod-

ložena. Co zejména nesnese odkladu, je uskutečnění a pevné zakotvení 

jednoty dělnické třídy Československa. (Podčiarkol I. D.). 

 

Boli to múdre slová, ktoré vyjadrovali vtedy názory všetkých poctivých ľudí 

bez rozdielu straníckej príslušnosti. A v týchto slovách ako by sa zračila veľ-

ká realistická múdrosť Stalinova. Postupom kapitalistických západných 

veľmocí bola vytvorená situácia a nezostávalo inšie, ako previesť ústup. 

Každý zúfalý revolučný výbuch by bol chybou. Tento, Stalinovým duchom 

diktovaný dokument, vysvetľuje mnoho. I to, prečo sa komunisti aj počas 

celej septembrovej krízy vystríhali „jakéhokoli zoufalého výbuchu“, t. j. kaž-

dého energického pokusu, presahujúceho rámec obvyklej politickej agitácie, 

aby presadili agitačne hlásanú politiku krajného odporu proti nemeckým 

požiadavkám a prinútili Beneša k odvolaniu súhlasu odstúpenia Sudet. 

 

V. 

Prezident Beneš a jeho vlády sa nemohli rozhodnúť, aby Československo 

viedlo vojnu proti Nemecku bez pomoci Francie a ostatného Západu, ani za 

toho predpokladu, že by nám pomáhal Sovietsky zväz. Ostáva ešte vysvetliť, 

prečo sme sa nemohli odhodlať viesť náš národ do takejto izolovanej vojny 

a žiadať Sovietsky zväz, aby kvôli nám viedol veľkú izolovanú vojnu za pred-

pokladov preňho najnepriaznivejších. Než tak urobím, treba sa ešte vyspo-

riadať s výtkami, že podnet k Hitlerovým požiadavkám o prepustenie sudet-

ského územia a k návrhom na to sa vzťahujúcim Francúzov a Angličanov, 

vyšiel vraj vlastne od prezidenta Beneša a predsedu vlády Hodžu, resp. vý-

tkami, že naši vedúci štátnici z tejto stránky nevyvinuli dostatočnú energiu 

proti nemeckým a západným požiadavkám a zbytočne a neodôvodene ustu-

povali.  
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37. Kto dal podnet k odstúpeniu pohraničného  

územia Hitlerovi? 
 

 

Po stopách Fierlingerových obvinení niektorí komunistickí autori, hlavne 

Jan Pachta a Pavel Reiman (viď ich článok „O nových dokumentech k otázce 

Mnichova“, uverejnený v Příspěvky k dějinám KSČ, č. I, roč. 1957, s. 104-

133) obviňujú dr. Beneša a dr. Hodžu, že svojimi poznámkami pred francúz-

skym, resp. anglickým vyslancom sami dali podnet k tomu, aby Hitler, resp. 

francúzska a anglická vláda trvali na požiadavke odstúpenia určitých pohra-

ničných území Nemecku. Teritoriálne ústupky Hitlerovi tvorili vraj súčasť 

Benešovej a Hodžovej politiky, čo vraj vysvitá z tajnej inštrukcie dr. Beneša 

bývalému ministrovi sociálnej starostlivosti Ing. Nečasovi. 

Predovšetkým treba konštatovať, že Hitler nepotreboval žiadny Bene-

šov alebo Hodžov podnet, aby žiadal od Československa prepustenie sudet-

ského územia. Kto zná jeho politickú kariéru, vie, že od samého začiatku bo-

la založená na agitácii pre spojenie všetkých Nemcov do jednej ríše. Bol ra-

kúskym Nemcom a svoju prvú politickú výchovu obdržal od Georga Schöne-

rera a Karla Hermanna Wolfa, sudetských Nemcov, ktorí v poslednom de-

saťročí minulého a začiatkom nášho storočia hlásali nutnosť pripojenia sa 

českých Nemcov k nemeckej ríši. Zo surových rečí týchto čechožrútov, z ich 

krčmových a parlamentárnych viedenských rvačiek a nadávok sa učil Hitler 

nenávidieť všetko, čo je české a slovanské, a to bol duševný fond, z ktorého 

čerpal celý svoj život. V prvej svetovej vojne, hoci bol Rakúšan, neslúžil 

v rakúskej armáde, ale pre svoje všenemecké presvedčenie hlásil sa a slúžil 

v armáde ríšskonemeckej. Po tejto vojne sa nevrátil do Rakúska, odkiaľ po-

chádzal, netúžil po politickej činnosti vo svojej rodnej krajine; mal širšie 

a ďalekosiahlejšie politické ambície. Hoci bol štátnym občanom rakúskym, 

založil politickú stranu v Nemecku, aby pomocou nej povalil weimarskú 

nemeckú republiku, premenil ju na mocný fašistický štát a pripojil k nej, 

hoci aj vojnou, všetky Nemcami obývané územia. Za tým účelom rozbil 

i nenávidené Československo. Takéto politické plány aktívne prechovával 

a dôsledne propagoval počnúc od skončenia prvej svetovej vojny až do ich 

prechodného uskutočnenia, teda cez viac ako dvadsať rokov. Tieto myšlien-

ky rozviedol aj vo svojej povestnej knihe Mein Kampf. Ako ríšsky kancelár 

systematicky a zimnične pripravoval realizáciu svojich plánov. Tak napr. 5. 

novembra 1937 na konferencii v ríšskom kancelárstve, ktorej sa zúčastnili 

vedúci generáli a i zahraničný minister, vystúpil Hitler s vojenským plánom 

„rozriešenia nemeckej otázky“ pomocou „Blitzkriegu“ (bleskovej vojny) pro-
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ti Československu a Rakúsku, pripojenia týchto dvoch štátov k nemeckej 

ríši, násilného vysťahovania dvoch miliónov Čechov, vytvorenia spoločnej 

ríšskonemecko-maďarskej hranice atď. (Por. tzv. Hossbachov protokol, 

publikovaný v zbierke Mnichov v dokumentech I., s. 13 a n.). 

 Táto politická línia Hitlera bola všeobecne známa a dobre ju poznali aj 

anglickí a francúzski politici. Preto je smiešne tvrdenie, že by Hitler alebo 

francúzski a anglickí politickí činitelia v septembrovej kríze alebo i predtým 

potrebovali zo strany československej nejakého podnetu alebo povzbudenia, 

aby trvali na požiadavke odstúpenia Sudet Nemecku. 

 Inak, požiadavka odtrhnutia našich pohraničných území od Českoslo-

venska nebola ani nejakým originálnym vynálezom Hitlerovým. Odhliadnuc 

od toho, že túto ideu prevzal už od za bývalého Rakúska pôsobiacich všene-

meckých agitátorov, ktorí reklamovali Sudety pre vtedy ešte cisárske Ne-

mecko, Hitlerove koncepcie sa dostali do sporu aj s predstavou inej formy 

odtrhnutia sudetských území od Československa. 29. októbra 1918, teda 

hneď po skončení prvej svetovej vojny, po rozpadnutí starého Rakúska a po 

utvorení Československej republiky, konštituovali sudetonemecké politické 

strany tzv. Sudetenland, čiže Deutschböhmen a vyhlásili ho za súčasť po 

vojne vzniknutého nemeckého Rakúska. Vedúcimi tohto Sudetenlandu boli 

nacionálny politik Lodgman a sociálnodemokratický vodca Seliger. O šesť 

týždňov neskoršie, 13. decembra, poslal zahraničný minister Rakúskej re-

publiky, sociálnodemokratický vodca Otto Bauer protest všetkým spojenec-

kým vládam proti tomu, aby sudetonemecké územie bolo ponechané 

v Československu. Je tiež známe, že občianske nemecké strany pri vstupe do 

československého Národného zhromaždenia po voľbách roku 1920 tam pre-

čítali slávnostný protest podobného obsahu, požadujúc samourčovacie prá-

vo. Toto nacionálne samourčovacie právo doplnila potom Komunistická 

strana Československa tým, že – ako som na inom mieste uviedol – požado-

vala pre československých Nemcov výkon „samourčovacieho práva až do 

odtrhnutia od Československa“. Vzhľadom k tomu, že komunistická strana 

a jej vodcovia opätovne vyhlásili, že Nemcami obývané kraje našej republiky 

boli českými imperialistami anektované, nemohlo byť pochybnosti o tom, čo 

znamená požiadavka samourčenia až do odtrhnutia od republiky. Pri stalin-

skom dialektickom výklade samourčovacieho práva, pravda, sa sudetským 

Nemcom samozrejme neuznávalo právo pripojiť sa k hindeburgovskému 

a tým menej k hitlerovskému Nemecku. Ak by sa ale za prvej ČSR utvoril 

v susedstve nejaký komunistický alebo ľudovodemokratický nemecký štát, 

potom by, podľa komunistickej doktríny o samourčení, sudetskí Nemci 

mohli dať prednosť tomuto nemeckému štátu pred československou, podľa 
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komunistov vtedy kapitalistickou a imperialistickou masarykovskou a bene-

šovskou republikou. 

Je známe, že vodcovia zahraničného odboja za prvej svetovej vojny, 

hlavne Masaryk a Beneš, mnoho uvažovali o tom, aké hranice by mal mať 

nový československý štát. Zakladateľ Komunistickej strany Československa 

dr. Šmeral vtedy takéto starosti nemal, pretože sa až skoro do konca vojny 

bil za habsburské Rakúsko. Dobre vedeli, že početné a silné národné menši-

ny budú komplikovať vnútorné pomery nového štátu a prekážať mu pri jeho 

konsolidovaní. Dobre vedeli, že hospodársky a vzdelanostne neobyčajne vy-

spelá, viac ako tri miliónov duší počítajúca nemecká menšina, stratiac svoju 

cez niekoľko storočí vykonávanú nadvládu nad českým národom, ťažko sa 

vžije do nových pomerov a sprvu bude snáď aj revoltovať. I početná maďar-

ská menšina na južných a juhovýchodných hraniciach nového štátu im robi-

la starosti. 

Vyskytla sa otázka, či má mať nový štát historické alebo etnografické 

hranice. Určiť presné etnografické hranice ani nebolo možné, pretože už 

aj za Rakúska sa český a nemecký živel hodne pomiešal a i v tzv. ponemče-

nom území žilo hodne Čechov. Ale akékoľvek tzv. etnografické hranice by 

nový štát skôr-neskôr vydali (po hospodárskej a strategickej stránke) na mi-

losť a nemilosť nás obklopujúcich Nemcov a ich priateľov. Hitlerom nám 

nanútená tzv. etnografická hranica pomníchovskej druhej republiky ad ocu-

los demonštrovala, že štát s takouto hranicou sa vojensky držať nedá. 

Z takýchto závažných dôvodov Masaryk, ktorý za Rakúska nebol priateľom 

historického práva, postavil sa v boji za nový štát za historické hranice čes-

kých zemí ako budúceho Československa. Mohol to urobiť tým viacej, že to 

boli hranice už tisícročné, skoro nikdy nezmenené, a že to boli hranice čes-

kého štátu a českého národa. Na územie tohto českého štátu sa Nemci na-

sťahovali ako kolonisti a neskoršie pomocou Habsburgovcov, hlavne po bit-

ke na Bielej Hore, násilím a so zbraňami si dobili nadvládu nad českým ná-

rodom. Hoci boli v značnej menšine, pomocou takto získanej moci, násilnou 

germanizačnou politikou sa snažili pozbaviť český národ národného a jazy-

kového bytia. Nakoniec, už i za Rakúska by mnohí z ich nacionalistov radi 

pripojili územie historického českého štátu k nemeckej ríši. Masaryk uznal, 

že nie je možné, aby si kolonisti a ich potomkovia, i keď boli u nás už nie-

koľko storočí usídlení, mohli územie českého štátu, na ktorom bývali 

a pracovali, preniesť do susednej nemeckej ríše, z ktorej sa pôvodne k nám 

presťahovali. Nemožnosť tohto princípu, hlásaného za Rakúska všenemca-

mi, za Hitlera nacistami a fašistami a ešte i dnes napr. bonnským ministrom 

Seebohmom, nechceli pochopiť za mníchovskej krízy ani francúzska 
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a anglická vláda a ani mnohé pokrokové kruhy na Západe. Tieto kruhy za-

tracujú dnes francúzskych alžírskych „ultra“ kolonistov, pretože titulom 

nadpráv na kedysi dobytom území požadujú teraz integrovanie Alžírska, t. j. 

jeho definitívne pripojenie k Francúzsku. Ale keď v roku 1938 žiadali Hitler 

a Henlein a ich prívrženci podobnú integráciu pohraničného územia Ne-

mecka do nemeckej ríše, vtedy mnohí západní pokrokári, nehovoriac ani 

o reakcionárskych živloch, zatracovali údajný český šovinizmus a imperia-

lizmus a nevideli v podstate nič závadného v tom, keď bola mrzačená Česko-

slovenská republika. Masaryk nikdy neuznal samourčovacie právo našich 

Nemcov, hlavne nie v tom zmysle, že by sa od Československa mohli s tzv. 

sudetským územím odtrhnúť. Keď bol Masaryk v máji 1920 v prvom vole-

nom Národnom zhromaždení znovuzvolený za prezidenta republiky 

a vystupoval na tribúnu aby zložil prezidentský sľub, všetci nacionálni Ne-

mci, poslanci a senátori sa pozdvihli zo svojich miest a pod Lodgmanovým 

vedením demonštratívne odtiahli zo zasadacej sály. Pred opustením sály sa 

Lodgman obrátil k Masarykovi a zavolal: „Die Kolonisten verlassen den Sa-

al!“ (Kolonisti opúšťajú dvoranu). Tu sa zase zrazili v historickej chvíli dve 

nezmieriteľné koncepcie: jedna, koncepcia Landeshauptmanna Sudeten-

landu Lodgmana, t. j. koncepcia samourčovacieho práva až do odtrhnutia, 

a druhá, koncepcia Masarykova, že kolonisti nemôžu trhať územie českoslo-

venského štátu, ale inak im dávame úplnú rovnoprávnosť.  

 Keď ale Masaryk a Beneš pri určovaní hraníc Československa víťaz-

nými veľmocami a mierovou konferenciou trvali na historických hraniciach 

a vymohli tam, že hranice boli takto stanovené, to neznamenalo, že by lipli 

na každom štvorcovom kilometri, zvlášť ak by zdravý rozum nevyžadoval 

nutnosť takejto doktrinárskej tvrdohlavosti. Masarykovi a Benešovi išlo 

viacej len o princíp historických hraníc, pretože pridŕžanie sa k nemu naj-

lepšie zabezpečovalo vytvorenie hospodársky a strategicky dobre vybavené-

ho štátu. Kde to hospodárske a strategické obranné záujmy kategoricky ne-

vyžadovali, tam pri prevádzaní princípu boli ochotní spraviť výnimku. Ta-

kýmito výnimkami by sa dal stlačiť určitou mierou počet československých 

Nemcov, čo bol moment veľmi závažný. Takéto a podobné úvahy viedli dr. 

Beneša, keď podal počas mierovej konferencii v roku 1919 návrh, aby isté 

oblasti severných a západných Čiech, napr. výbežky chebský, vandorfský, 

friedlandský, neboli pojaté do Československej republiky. Ako je známe, tie-

to návrhy neboli veľmocami schválené. Ony, po viac ako štvorročnej ťažkej 

vojne porazili Nemecko, a nechceli toto porazené Nemecko posilniť prida-
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ním i keď len pomerne nepatrným územím. Tak potom ostalo pri historic-

kých hraniciach bez akejkoľvek rektifikácie.17 

 V prvých rokoch existencie ČSR a vôbec v dvadsiatych rokoch otázka 

hraníc, aspoň čo sa týka hraníc s Nemeckou ríšou, nerobila našim štátnikom 

starosť. Vo vojne porazené Nemecko, ak by chcelo urobiť otázku hraníc 

spornou, nemalo tej moci, aby jeho slovo po tejto stránke niečo zavážilo. 

Vtedy tam inak žiadny vplyvnejší smer ani nič takého nežiadal. Dokiaľ bola 

weimarská republika ovládaná demokratickými stranami, nikomu tam ne-

napadlo, aby pochyboval o samozrejmosti historických hraníc Českosloven-

ska. V domácej politike československej niektoré nemecké strany zanechali 

negatívny postoj voči štátu, prešli do aktivity a vstúpili do vlády. Roku 1926 

bola vytvorená prvá československo-nemecká koalícia občianskych strán, 

vystriedaná roku 1929 širšou československo-nemeckou koalíciou občian-

sko-socialistickou. Tieto nemecké strany stáli vtedy pevne na pôde nášho 

štátu v jeho hraniciach historickým vývinom určených. V nemeckých ma-

sách u nás nebolo vtedy ani najmenšej túžby dostať sa do Reichu. Ešte 

i opoziční nacionálni Nemci sa zdanlivo vžili do myšlienky, že záujmy nimi 

zastúpených vrstiev obyvateľstva musia uplatňovať v rámci československé-

ho štátu. Napriek ich stálym rekrimináciám nemohli predsa poprieť skutoč-

nosť, že v Československu mali napr. také nemecké školstvo všetkých stup-

ňov a odborov, ako keby žili vo vlastnom štátnom útvare. Vo všetkých za-

stupiteľských zboroch mestskej a okresnej samosprávy, v krajoch Nemcami 

obývaných, mali zastúpenie, aké by im ani vlastný štát nemohol silnejšie po-

skytnúť. Obchod a priemysel bol rovnoprávnym vplyvným partnerom prie-

myslu českého. Mali svoje veľké a menšie banky, o nemeckom vyspelom 

sporiteľníctve a o mohutnom družstevníctve ani nehovoriac. Nemecké ro-

                                                             
17 Pozn. I. D.: Na mierovej konferencii v Paríži predložil vtedy, so súhlasom Dr. Beneša, 
návrh na menšiu rektifikáciu starej česko-sliezskej hranice, francúzsky expert generál 
Lerond. Aj anglickí a americkí vojenskí experti súhlasili s návrhom, pretože takáto rekti-
fikácia by neznamenala zo strategického hľadiska žiadnu ujmu pre obranu Českosloven-
ska, ale z politického hľadiska by bola výhodná, pretože by zmenšila počet českosloven-
ských Nemcov o niekoľko stotisíc. Anglický politik a člen dolnej snemovne Harold Nicol-
son, jeden z najvplyvnejších zahraničnopolitických expertov na mierovej konferencii, 
v debate v anglickom parlamente 5. novembra 1938, ktorá sa tam odbývala vo veci mní-
chovskej dohody, vyhlásil, že na mierovej konferencii r. 1919 vypracoval návrh, aby úze-
mie Chebska a Ašska bolo pripojené k Nemecku. Keď Nicolson a jeho americkí kolegovia 
požiadali prezidenta Wilsona a ministerského predsedu Lloyd-Georgea o schválenie tohto 
návrhu a o predloženie ho mierovej konferencii, títo dvaja im odpovedali: „Vy ste blázni. 
Vy dávate Nemecku územie za to, že viedlo proti nám vojnu. Porazené Nemecko by vyšlo 
z tejto vojny s územných ziskom na úkor Čiech.“ Týmto stanoviskom rozhodujúcich čini-
teľov na mierovej konferencii padla každá myšlienka i sebenepatrnejšej rektifikácie histo-
rických hraníc. (Por. Godfrey Lias, Beneš of Czechoslovakia, London, 1941, s. 140, 141 
a 269). 
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botníctvo sa organizovalo vo vlastných nemeckých odboroch a malo svoje 

silné družstevné, kultúrne a telocvičné organizácie. Nemeckí roľníci 

a živnostníci sa podobne organizovali celkom slobodne. 

Z týchto príkladov vidieť, že v hospodárskom, finančnom, samospráv-

nom, kultúrnom, ale i v politickom živote prvej republiky mali naši Nemci 

neobyčajne silné pozície, ktoré im nik nerobil spornými. Až do uchopenia 

moci Hitlerom v Nemecku prevažnej väčšine našich Nemcov vážne ani ne-

napadlo, aby túto svoju pozíciu, ktorá im pozvoľným rozširovaním zabezpe-

čila postavenie druhého vládnuceho národa v ČSR, zamenili podradným 

postavením desiateho rangu v nemeckom Reichu. 

 A tak možno konštatovať skutočnosť, že otázka našich štátnych hraníc 

s Nemeckou ríšou až do konca dvadsiatych rokov v celku odpočívala. Odpo-

čívala ako na strane českej, tak i na strane nemeckej. Inak to bolo 

s hranicami s Maďarskom. V tej otázke horthyovská vláda i oficiálne zastá-

vala revizionistické stanovisko, a síce nielen v svojej domácej agitačnej čin-

nosti, ale aj pri každej vyskytnutej sa príležitosti i na medzinárodných fó-

rach. Našla v tom dobrých pomáhačov v niektorých anglických konzervatív-

nych kruhoch, ale i v iných západných krajinách, ktorých kruhy, ovplyvňo-

vané aristokratmi dotknutými československou pozemkovou reformou, ujali 

sa maďarských revizionistických a iredentistických požiadaviek. Bol to 

hlavne lord Rothermere, anglický novinový magnát, ktorý v tej veci vyvinul 

veľkú medzinárodnú agitáciu. Táto agitácia našla ozvenu i vo fašistickom 

Taliansku. Mussolini sprvu len opatrne, potom ale celkom verejne podporo-

val maďarské požiadavky, týkajúce sa revízie hraníc. 

 Zmohutnenie hitlerovského hnutia a hlavne príchod Hitlera k moci 

prirodzene silno zapôsobili na mysle československých Nemcov, hlavne 

tých, ktorí boli nacionálne orientovaní. Konsolidačný proces v mysliach čes-

koslovenských Nemcov sa behom tridsiatych rokov postupne zvrátil v jeho 

opak, čo zachvátilo skoro všetkých občianskych Nemcov a oslabilo pozície 

nemeckých socialistov a komunistov. Na inom mieste som už vyložil hlavné 

príčiny tohto zjavu. Bol to predovšetkým chorobný nacionalizmus, ktorý šia-

lený Hitler vzbudil skoro vo všetkých Nemcoch na celom svete. U nás pri 

tom hrala určitú úlohu i veľká hospodárska kríza v rokoch 1929-1933. Ko-

munistickí autori pripisujú veľký rozmach radikálne nacionalistického hnu-

tia, neskoršie Henleinom vedeného, dvom hlavným príčinám. Jedna bola 

táto hospodárska kríza, zavinená viazanosťou Československa ku kapitalis-

tickému svetu; a druhá bola vraj priamo hriešna slabosť československej 

vlády voči sudetonemeckému nacionálnemu hnutiu. 



198 
 

 Vplyv hospodárskej krízy na sudetonemeckú iredentu komunistickí 

autori preceňujú. Poukázal na to veľmi presvedčivo minister sociálnej sta-

rostlivosti Ing. Nečas, znamenitý znalec hospodárskych a sociálnych pome-

rov prvej republiky, keď sa v septembri roku 1938 všemožne namáhal 

v Paríži a v Londýne, aby odvrátil tamojších socialistov od opustenia česko-

slovenskej veci. Otázka nezamestnanosti spadala do kompetencie jeho úra-

du. Preto mohol presnými číslicami vyvrátiť tvrdenia, že nezamestnanosť 

robotníctva bolo hlavnou príčinou revoltovania sudetských Nemcov. V dobe 

najväčšej nezamestnanosti v republike, teda v roku 1932, bolo u nás 920 

000 nezamestnaných a nebolo žiadnych nacionalistických incidentov. Keď 

počet nezamestnaných klesol v roku 1938 na 164 000, z toho na Nemcov 

pripadala asi tretina, až vtedy vznikli irendentistické incidenty. Je známe, že 

od roku 1932 počet nezamestnaných každým ďalším rokom postupne klesal. 

Ale je zaujímavé, že tou mierou, akou nezamestnanosť postupne klesala, sa 

sudetonemecká nacionálna a iredentistická vlna postupne šírila a mohut-

nela. (Evidentne preto, že v Nemecku mohutnel nacionálny hitlerizmus 

a jeho propaganda). 

 Čo sa týka výtky nedostatočnej energie, ba hriešneho zanedbania po-

tierania iredentistického hnutia, mohol by som tu poukázať na veľké množ-

stvo procesov a odsúdení pre špionáž a podobné delikty. (Ako minister 

spravodlivosti som v roku 1937 v rozpočtovom výbore poslaneckej snemov-

ne uviedol, že je v behu viac ako 900 prípadov so žalobou pre špionáž). 

Pôvodným radikálnejším nositeľom sudetonemeckej nacionálnej 

a iredentistickej myšlienky u nás bola Nemecká národnosocialistická robot-

nícka strana (DSNAP), s poslancami a senátormi v československom Ná-

rodnom zhromaždení. Keď táto strana začiatkom tridsiatych rokov očividne 

pracovala v zmysle hitlerovskej fašistickej a iredentistickej politiky, bola 

československou vládou rozpustená a jej poslanci a senátori stratili mandá-

ty. Vtedy sa začalo formovať henleinovské hnutie. Sprvu vystupovalo, aspoň 

na verejnosti, lojálne voči československému štátu a nedalo najavo nejaké 

iredentistické a fašistické snaženie. Z toho dôvodu, v demokratickom štáte, 

aká bola vtedy naša republika, nebolo možné zákonne klásť prekážky jeho 

pôsobeniu. Pod vplyvom uchopenia moci Hitlerom v susednom Nemecku 

rozmohlo sa toto hnutie hlavne pod sugestívnou parolou potreby politické-

ho zjednotenia všetkých Nemcov. Postupne sa henleinovské hnutie dostalo 

úplne do vleku ríšskonemeckých fašistických záujmov. Pri parlamentných 

voľbách v roku 1935 sa stalo skoro najväčšou politickou stranou v Českoslo-

vensku a vtiahlo s 43 poslancami a tomu zodpovedajúcim počtom senátorov 

do Národného zhromaždenia. Občianske strany nemecké, ktoré boli zastú-
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pené vo vládnej koalícii, utrpeli katastrofálnu porážku, nemeckí sociálni 

demokrati a komunisti boli tiež o niečo oslabení. Mnohí čelní politici ne-

meckých občianskych koaličných strán prešli do Henleinovho tábora. Priro-

dzene sa vyskytla otázka, ako sa má vláda zachovať voči tomuto hnutiu. 

I keď henleinovskí politici a agitátori viedli v parlamente a mimo neho veľ-

mi radikálne reči, predsa stále prízvukovali svoju vernosť k ČSR. Zákonného 

dôvodu pre rozpustenie Henleinovej strany sprvu nebolo. Inak sme mali 

s rozpustením sudetonemeckej národnosocialistickej strany zlé skúsenosti. 

Rozpustili sme totiž pomerne malú a menej nebezpečnú stranu a na jej 

mieste vzniklo hnutie oveľa väčšie a ako sa čoskoro ukázalo i veľmi nebez-

pečné. Rozpustiť henleinovskú stranu tak, aby na jej miesto nič neprišlo, 

totiž, aby dve tretiny našich Nemcov – lebo toľko ich hlasovalo roku 1935 za 

Henleina – nemali v parlamente a v ostatných zastupiteľských zboroch 

žiadneho zastúpenia, bol princíp v demokratickom štáte neprijateľný 

a nezrovnával by sa ani so zásadami spravodlivej národnostnej politiky. 

Eventuálne rozpustenie by malo teda za následok, že by sa henleinovské 

masy dovalili do jestvujúcich koaličných nemeckých strán, tam by majorizo-

vali aktivistov, prinútili by ministrov aby rezignovali a vystúpili z vlády a 

zrevolucionovali by aj tieto strany. Je pravda, že sa Henleinovi skutočne po-

darilo ovládať tieto strany a prinútiť ich k likvidácii, ale až behom roku 1938, 

keď sa už kríza s Nemeckom vystupňovala. Ak by sme ale Henleinovu stra-

nu rozpustili už pred týmto rokom, napr. hneď po voľbách v roku 1935, po-

tom by sa jej radikálny smer udomácnil v ostatných nemeckých občianskych 

stranách už dávno pred krízovým rokom 1938, v ktorom by sa potom dosta-

vili známe udalosti s tým rozdielom, že nemecké iredentistické požiadavky 

by neuplatnila jedna strana, ale niekoľko nemeckých strán, zastupujúcich 

skoro všetky vrstvy nemeckého obyvateľstva. O tom, akú ozvenu by malo 

rozpustenie henleinovskej strany v Nemecku u Hitlera, nie je treba zvlášť 

rozpisovať. Jeho bohapustá protičeskoslovenská agitácia a propaganda, kto-

rá charakterizovala skoro celý rok 1938, by sa plnou silou rozprúdila už o 

niekoľko rokov skôr a držala by celú európsku verejnosť a európsku politiku 

niekoľko rokov v napnutí. Rozpustenie strany, zastupujúcej tri štvrtiny ne-

meckého obyvateľstva u nás, nota bene strany, ktorá vtedy doma 

a i v zahraničí prízvukovala naprostú lojalitu voči ČSR, nebolo by veru našlo 

veľa porozumenia u verejného mienenia rozhodujúcich európskych západ-

ných mocností, ani by nebolo upevnilo naše postavenie u nich. 

 Vychádzajúc z takýchto a podobných úvah sa niektorí občianski politi-

ci československí, predovšetkým predák agrárnej strany Rudolf Beran, 

domnievali, že by bolo chybou ignorovať skutočnosť, že prevažnú väčšinu 
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nášho nemeckého obyvateľstva zastupuje henleinovské hnutie. Domnievali 

sa, že by bolo možné, pri zachovaní demokratických poriadkov republiky, 

pritiahnuť henleinovských Nemcov k politickej spolupráci vo forme nejakej 

československo-nemeckej občianskej parlamentnej a vládnej koalície. Pri-

tom by Nemcom urobili nejaké národné koncesie približne v rozsahu ne-

skoršie stanoveného tzv. národnostného štatútu. 

Z takejto politiky si sľubovali aj to, že Hitler by zmiernil svoj postoj 

voči nášmu štátu. V ďalšom vývine počítali i s prípadnou nutnosťou zmeny 

našej zahraničnej politiky a z toho vyplývajúc i s nejakým ostrejším kurzom 

protikomunistickým. 

 Táto politická koncepcia sa ukázala byť celkom chybnou. Nepostrehla 

fakt, že Henleinovo hnutie bolo nerozlučne spojené s Hitlerovou, nám zá-

sadne nepriateľskou politikou, a že odpojiť toto hnutie od tejto politiky ne-

bolo možné. Nepostrehli teda ani charakter henleinovskej politiky ako fašis-

tickej, ktorá by vedľa seba dlho netrpela nejaké demokratické poriadky, 

však predsa od samého prvu uplatňovala určitý führerovský princíp. Nepo-

strehli, že je to strana, ktorá nie je schopná prevádzať činorodú a rozumnú 

spoluprácu s inými stranami na demokratickom základe. Dlho verili, že veľ-

ká časť Henleinových prívržencov a i mnohí jej predáci sú Československej 

republike naprosto oddaní, v čom sa však v septembri roku 1938 sklamali. 

 Nakoľko som mal možnosť poznať vedúcich mužov tejto chybnej, ale 

naprosto bona fide prevádzanej politickej koncepcie, môžem potvrdiť, že 

žiaden z nich nemal v úmysle zaviesť v republike fašistický režim, tým menej 

urobiť Nemcom také koncesie, ktoré by boli skôr-neskôr viedli k odtrhnutiu 

pohraničného územia. Im šlo o to, aby vzhľadom na vystupňované nacio-

nálne vášne našich Nemcov a vzhľadom na rapídne sa vzmáhajúcu obrov-

skú agresívnu silu nemeckej ríše, zachovali vnútornú a zahraničnú bezpeč-

nosť ČSR a domnievali sa, že to možno docieliť predovšetkým vnútropolitic-

kými a potom prípadne i zahraničnopolitickými koncesiami. Sprvu sa dom-

nievali, že na poli vnútornej politiky uspokoja Henleinovcov i pomerne 

menšími ústupkami a boli po tejto stránke dosť neústupčiví. Bolo to 

v auguste alebo septembri 1938, keď sa tak domáci, ako i zahranično-

politický obzor zahaľoval ťažkými mrakmi a malo sa zaujať stanovisko 

k nejakým ďalším najnovším Henleinovým požiadavkám. Neviem už 

o akom pláne sa vtedy jednalo, či o druhom alebo treťom, alebo ešte ďal-

šom. Hodža si ma zavolal k sebe. Povedal mi: 

 

Českí politici nemajú poňatia v akom nebezpečenstve je náš štát. Ak 

my dvaja Slováci vo vláde nezachránime republiku, potom je stratená. 

Na posledné požiadavky Henleinovcov treba odpovedať. Treba to pre-
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študovať a čo sa dá, to v nejakej forme prijať tak, aby sa to zrovnávalo 

s existenciou a so záujmami štátu. Je to úkolom Černého, ktorý je ako 

minister vnútra kompetentný, aby to vypracoval. Ale s Černým nie je 

žiadna reč. Ak by to záviselo len od neho, nedal by Nemcom nič. Ty si 

minister spravodlivosti, druhý právnický minister vo vláde, musíš to 

vypracovať ty. Nedávam ti žiadne úpravy. Sám budeš vedieť, čo sa dá 

a čo nie. 

 

Na podklade tohto poverenia od predsedu vlády som vypracoval elaborát. 

V podstate som vtedy Nemcami uplatňované požiadavky, týkajúce sa poli-

tickej, školskej, sociálnej a zdravotníckej správy, akceptoval. Nevyhovel som 

ale tej nemeckej požiadavke, aby správa a čiastočne zákonodarstvo týchto 

vecí boli sústredené u jedného jediného nemeckého centrálneho orgánu, 

ktorého právomoc by sa rozprestierala na všetky kraje v republike, Nemca-

mi obývané. Tým som chcel znemožniť, aby sa vo vnútri Československa vy-

tvorila nejaká autonómna vláda a nejaký autonómny nemecký parlament, 

na ktorý by vláda republiky nemala žiadny, alebo len nepatrný vplyv. Navr-

hoval som preto vytvorenie niekoľkých nemeckých krajov, ktoré by každý na 

svojom území vykonávali zmienenú agendu. Každý taký kraj by podliehal 

kontrole vlády republiky. Podstata návrhu bola v tom, že chcel zamedziť, 

aby sa vytvoril štát v štáte. Navrhoval som vlastne krajské zriadenie 

s národnostne oddelenými krajmi a s veľmi rozšírenou právomocou jednot-

livých krajov. V tomto rámci by sa dali koncedovať nemecké požiadavky bez 

toho, aby bola otrasená súdržnosť republiky. Môj návrh bol predložený pre-

zidentovi republiky, predsedovi vlády a všetkým ministrom politického ko-

mitétu vlády. Na zvláštnej schôdzi týchto činiteľov som návrh aj ústne odô-

vodnil. Prvý sa proti nemu postavil Msgr. Šrámek. Druhý, ktorý ho zamietol, 

bol minister vnútra, agrárny predák dr. Josef Černý. Obaja protestovali pro-

ti tomu, aby sa vláda zaoberala hoci len myšlienkou národnostne oddele-

ných krajov a nejakého národnostne oddeleného, i keď len čiastočného zá-

konodarstva a správy! Aj ostatní ministri sa vyslovovali v tomto zmysle. Za 

mojím návrhom sme stáli len my dvaja Slováci a myslím, že i prezident re-

publiky. Ako ukázali neskoršie udalosti, henleinovcom by nestačil ani tento 

návrh. Po schôdzi mi povedal Bechyně: „Ivane, neexponuj se. To je věc pánů 

vlastenců. Navařili si kaši s henleiny, myslili, že lze s nimi vládnout; ať si to 

teď snědí sami, jejich úkolem je, aby se s nimi vypořádali.“ 

 Proti ministrovi vnútra Černému boli vyslovené ťažké obvinenia, že 

svojim správnym a policajným orgánom dával úpravy, aby voči henleinov-

ským provokáciám nevystupovali energicky, aby nereagovali na ich inzultá-

cie, aby nepoužívali zbrane ani v sebaobrane. Tým, že podkopal štátnu auto-
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ritu v očiach našich Nemcov, oslabil pozíciu štátu a posmelil Nemcov 

k ďalším, ešte smelším a drzejším požiadavkám a výtržnostiam. Dokonca 

vraj vydával i úpravy, aby bola henleinovským politikom poskytnutá ochra-

na pred hnevom českého ľudu, alebo pred inzultáciami komunistov. To vraj 

bolo všetko preto, že on, ako agrárnik a predstaviteľ agrárnej buržoázie, 

nadržoval henleinovskému hnutiu. Agrárnici pokladali vraj henleinovcov za 

svojich budúcich spojencov, s ktorými by spolu chceli vraj etablovať 

v republike fašistický alebo polofašistický režim. K tomu treba podotknúť, že 

najbližšie z nemeckých strán stála k českým agrárnikom sudetonemecká ag-

rárna strana s jej predákom ministrom Franzom Spinom. Táto strana bola 

partnerom koalície, v ktorej hlavné slovo viedli českí agrárnici. Henleinovci 

ohrozovali v nemeckom tábore predovšetkým túto nemeckú agrárnu stranu. 

Nakoniec sa im podarilo ju zlikvidovať. Českí agrárnici sledovali tento pro-

ces sprvu s veľkými obavami. Jednak im boli nemeckí agrárnici stavovsky 

príbuzní a znamenite podporovali všeobecné agrárne požiadavky vo vláde. 

A jednak boli nemeckí agrárnici priekopníkmi vládnej spolupráce Nemcov 

s Čechmi; Spina a jeho strana to boli, ktorí Švehlovi umožnili vytvoriť prvú 

česko-nemeckú koalíciu. 

Českí agrárnici a ich exponenti vo vláde sprvu prirodzene všemožne 

podporovali nemeckých agrárnikov v ich ochrannom zápase voči henleinov-

skej lavíne. Iste im nepadlo ľahko, keď vidiac, že niet žiadnej pomoci 

k záchrane nemeckých agrárnikov ako strany, museli sa zaoberať myšlien-

kou, ako zapriahnuť do služieb československej štátnej myšlienky tých, ktorí 

hrozili istou záhubou najbližším nemeckým priateľom českých agrárnikov. 

Tak prišlo potom k novoročnému článku Rudofla Berana, v ktorom naznačil 

potrebu dohodnúť sa s henleinovcami. Myslím, že ho k tomuto stanovisku 

viedli jednak obavy, že by sa ďalším nevšimnutím si najväčšej nemeckej 

strany len podporovalo postupujúce sa radikalizovanie nemeckých más 

a jednak strach, že by tento proces pôsobil na Hitlera v zmysle ešte rozhod-

nejšieho postupu proti Československu. Ale behom roku 1938 sa aj Rudolf 

Beran čím ďalej tým istejšie presvedčoval, že jeho politika zmierovania sa 

s henleinovským hnutím neskrotí fanatizmus vodcov a más, dirigovaných 

z cudziny. Čím viac strácal nádej v správnosť svojej novoročnej politiky, tým 

väčšmi ho opanoval strach z Nemeckej ríše a z jej šialeného vodcu. Hitlerova 

postupne sa vzmáhajúca agresia a paralelne s tým postupne klesajúca naša 

viera vo vernosť francúzskeho spojenca a vôbec v pomoc Západu, ponechali 

v agrárnych predákoch, podobne ako i v ostatných vedúcich činiteľoch re-

publiky, iba najťažšie obavy, aby Hitler nevyvolal vojnový konflikt, v ktorom 

by sme ostali celkom izolovaní. Tieto obavy to boli, ktoré nútili ministra 
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vnútra Černého, aby prikázal svojim orgánom v pohraničných krajoch naj-

väčšiu opatrnosť v postupe voči nemeckému obyvateľstvu. Boli to príkazy 

nepopulárne, ale chceli čeliť i sebamenším incidentom, ktoré by mohli dať 

Hitlerovi podklad, aby titulom ochrany svojich súkmeňovcov zahájil vojno-

vú akciu proti Československu. Dodatočne vyšlo najavo, že Hitler na takéto 

incidenty priamo čakal, však napr. plánoval i zavraždenie svojho vyslanca 

v Prahe nemeckými agentmi, aby potom zvalil vinu na české orgány a zahájil 

vojnu. 

Radikalizovanie najväčšej časti nemeckého obyvateľstva v ČSR, ktoré 

sa od volieb roku 1935 stále stupňovalo a v súvislosti s tým i vzrast moci 

a agresívnosti susednej fašistickej Nemeckej ríše, boli prirodzene veľkou 

starosťou vedúcich štátnikov našej republiky. Čím ďalej tým viacej sme po-

ciťovali veľké bremeno viac ako trojmiliónovej nemeckej menšiny. Bez agre-

sívnosti nemeckého suseda by to nebol býval problém nevyriešiteľný; však 

až do uchopenia moci Hitlerom v Nemecku sa naše národnostné pomery 

sľubne vyvíjali a väčšina našich Nemcov úprimne spolupracovala na pod-

klade československého štátu. Akonáhle sa však ríšski Nemci vrátili 

k politike moci, z ktorej boli dočasne zrazení prvou svetovou vojnou, malo to 

prirodzene ozvenu i u našich Nemcov a z toho ich zradikalizovanie 

a iredenta. I nefašistické, ale nacionálne a veľmocensky silné Nemecko by 

vykonávalo tento vplyv na československú početnú nemeckú menšinu. Toto 

nebezpečie pre náš štát by trvalo i keby bol nacistický režim v ríši vystrieda-

ný nejakým militaristickým alebo iným mocenským smerom. Nič nebolo 

prirodzenejšie, než že sa zodpovední československí politici zaoberali otáz-

kou, ako tomuto nebezpečiu čeliť, a to nielen v dobe, keď hrozilo hitlerovské 

nebezpečie, ale i pre všetky budúce časy. Bolo jasné, že výlučne vojenské 

aliancie nemohli by pre bezpečnosť republiky poskytnúť trvalé garancie. Pa-

ralelne s vojenskou obrannou mocou muselo sa hľadať riešenie otázky aj na 

poli politickom. S vnútropolitickými koncesiami sa síce mohlo ísť ďalej, ale 

nie cez určitú hranicu, aby nimi nebola ohrozená súdržnosť a existencia štá-

tu. Čím početnejšia však bola nemecká menšina v Československu, tým väč-

ším dôrazom mohla vystúpiť s požiadavkami, splnenie ktorých by oslabilo 

alebo i zničilo základy československého štátu. Nesplnenie týchto požiada-

viek by ale vždy vyvolalo revoltovanie tejto početnej menšiny, čím by sa boli 

tiež podrývali základy štátu, tým viacej, že by to škodlivo pôsobilo i na nie-

ktoré iné národné menšiny, napr. na Maďarov. Prípadná menej početná 

nemecká menšina v našom štáte však by nikdy nemohla byť tým nebezpe-

čím, ktorým bola zradikalizovaná viac ako trojmiliónová menšina. Veľké ná-

rodnostné koncesie poskytnuté malej národnej menšine môžu ju skôr uspo-
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kojiť, a tým posilniť i pozíciu štátu. Veľké národnostné koncesie poskytnuté 

veľkej národnej menšine však iba zväčšia jej chuť po ďalších ústupkoch zo 

strany štátu a nakoniec povedú k jeho záhube. Nemožno sa diviť, že niektorí 

československí politici, vidiac zradikalizovanie československých Nemcov, 

zvlášť behom roku 1938, a z toho plynúce veľké nebezpečia pre štát, vracali 

sa k myšlienkam, ktoré viedli roku 1919 i dr. Beneša, keď na mierovej konfe-

rencii navrhoval, aby určité výbežky na pohraničí neboli pojaté do územia 

Československa, a takto aby bol u nás v určitej miere počet Nemcov zmen-

šený. Kvôli podstatnejšiemu zmenšeniu nemeckej menšiny sa už i vtedy vy-

skytli názory o určitej miere odsunu nemeckého obyvateľstva, za určitých 

podmienok a v dohode s interesovanými činiteľmi. 

 S dr. Ivanom Markovičom som o týchto veciach často hovoril. Poveda-

li sme si, že by náš štát len získal, ak by sa zbavil značnej časti nemeckej 

menšiny, hoci aj pri rektifikácii hraníc. Markovič ma ale vždy varoval pred 

tým, aby som túto vec pred českými politikmi nenadhodil. Podľa jeho názo-

ru to bola vec česká, do ktorej sa my Slováci miešať vôbec nemáme. Česi sú 

vraj v tejto veci veľmi citliví, majú svoje historické tradície, ktorým my Slo-

váci dosť nerozumieme a mohli by nám mať za zlé, že sa dotýkame toho, 

s čím tradične oni zrástli. Podľa tejto Markovičovej rady som o veci už 

s nikým nehovoril, ani s českými politikmi, ani so Slovákmi nie. S Hodžom 

som o hraniciach štátu nehovoril nikdy. 

 Len niekedy v lete 1938, keď situácia bola už napätá, hovoril som 

o tom s prezidentom Benešom. Stalo sa to takto. Popoludní bolo zasadnutie 

výkonného výboru Československej sociálnodemokratickej strany. Predseda 

strany Antonín Hampl sa v zahajovacom prejave obšírne zaoberal politickou 

situáciou a vzhľadom na stále sa stupňujúce požiadavky našich Nemcov a na 

z toho plynúce zahraničné nebezpečenstvo poznamenal, že by bolo najmúd-

rejšie, aby sme uvažovali o určitej rektifikácii hraníc, čím by sme sa zbavili 

v značnej miere balastu, ktorý prekáža úspešnému vývinu republiky. Značný 

odliv nemeckého obyvateľstva by vraj len posilnil náš štát. Hamplove slová 

ma prekvapili, nikdy som dovtedy niečo takého z úst českého človeka nepo-

čul. Aj som sa divil, že si Hampl trúfal vysloviť takéto kacírske slová 

v prítomnosti minimálne šesťdesiatčlenného zboru. Čo bolo na tejto schôdzi 

ďalej a ako sa vyjadrili členovia výboru k Hamplovmu prejavu, neviem, pre-

tože som sa hneď po skončení jeho prejavu musel odobrať k prezidentovi 

republiky, u ktorého som mal už vopred stanovenú audienčnú schôdzu 

v rezortných veciach. Keď už raz Hampl hovoril o tej veci skoro coram pub-

lico, necítil som sa byť viacej viazaný Markovičovou radou. Ešte než sme 

prešli na rezortné veci, povedal som prezidentovi môj názor o prípadných 
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menších územných ústupkoch a uviedol som mu, čo Hampl práve prednie-

sol na zasadaní výkonného výboru strany. Prezident bez slova vstal od svoj-

ho pracovného stolu, do jednej ruky vzal tužku, druhou rukou ma vzal za 

ruku a odviedol k veľkej mape republiky. Ceruzkou ukázal na niektoré vý-

bežky u hraníc a na niektoré ďalšie menšie územia a povedal: 

 

Za určitých okolností a s podporou spojencov som ochotný k rekti-

fikácii hraníc. Zásada historických hraníc tým porušená nebude. To, čo 

by sme odstúpili, nedotklo by sa ani požiadavky strategických hraníc, 

na ktorých trváme. Všetky pevnosti, ktoré som dal vybudovať, nám os-

tanú. Žiadne delenie republiky nepripustím. 

 

Potom sa na chvíľu zamyslel a dodal: 

 „Jeden milión prepustíme, jeden milión vyženieme, jeden milión si 

ponecháme a dáme im hoci národnostnú autonómiu.“ Ďalej sme v našom 

rozhovore prešli na rezortné veci. Nikdy viac som už potom s Benešom 

o téme rektifikácie hraníc nehovoril. 

 Na túto rozpravu som si spomenul, keď som v roku 1958 na výstave 

historických dokumentov na Pražskom hrade zbadal Benešov záznam, ktorý 

bol už uvedený aj v Příspěvkách k dějinám KSČ a publikovaný v zošite 

1/1957 vo faksimile pod titulom „Tajná instrukce dr. Beneše“. Ten záznam 

bol, aspoň podľa na ňom sa nachádzajúceho nadpisu, určený pre vtedajšie-

ho ministra sociálnej starostlivosti Ing. Nečasa. Záznam nie je opatrený dá-

tumom. Je známe, že Ing. Nečas podnikol v septembri 1938 tri krátke cesty 

do Paríža a Londýna, aby francúzskych socialistov, britských labouristov 

a prípadne iných vplyvných politických činiteľov získal pre československú 

vec. Či sa Benešov záznam dostal do Nečasových rúk, to sa nedá zistiť, aspoň 

nie podľa toho, čo o veci bolo dosiaľ publikované. V podrobných písomných 

správach, ktoré Nečas vyhotovil o svojich cestách, niet spomienky 

o Benešovom zázname, ani o obsahu tohto záznamu. Naopak, o svojej roz-

prave s bývalým francúzskym ministerským predsedom a vodcom francúz-

skych socialistov Léonom Blumom Nečas píše, že vyhlásil Blumovi, že žiad-

na československá vláda nemôže dať súhlas k zmene hraníc, pretože by čes-

koslovenská verejná mienka každú takú vládu zmietla. (Por. Příspěvky 

k dějinám KSČ, 1/1957, s. 122). V Benešovom zázname je ale načrtnutý plán 

určitej rektifikácie hraníc. Nie je mysliteľné, že ak by bol Nečas obdržal od 

Beneša spomenutý záznam, že by o tam načrtnutom pláne nehovoril 

s vodcom francúzskych socialistov Blumom a s vodcom anglických labouris-

tov Attleem. Boli to významné osobnosti svojich krajín, veľmi vplyvní politi-

ci, slovo ktorých zavážilo i keď momentálne neboli u vlády. Okolnosť, že Ne-
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čas ani slovom nespomína vo svojich podrobných správach Benešov zá-

znam, resp. v ňom obsiahnutý plán, by nasvedčovala tomu, že sa Benešov 

záznam do Nečasových rúk nedostal. V zázname Beneš prikazoval, aby bol 

plán zachovaný v úplnej tajnosti a aby záznam bol zničený. Niet dôvodu 

predpokladať, že by tak Nečas neurobil, keby sa mu bol záznam dostal do 

rúk. Je ťažko urobiť si o veci jasný obrázok, keď nie sú známe všetky okol-

nosti a keď komunistickí autori publikujú len to, čo je v zhode s ich vopred 

určeným stanoviskom. Možnože prezident Beneš z nejakého dôvodu záznam 

predsa len Nečasovi neodovzdal. Ale potom je nevysvetliteľné, prečo zá-

znam nezničil, keď predsa sám v ňom tak dôrazne prízvukoval jeho tajnosť 

a nutnosť zničenia. Rozhodne je nápadné, že komunistickí autori, hoci iste 

majú bližšie informácie, chcú celú túto vec odbiť poznámkou: „Bylo by zby-

tečné zabývat se otázkou, jak se stalo, že tyto Benešovi instrukce pro Nečase 

nebyly zničeny.“18 

 Ale akokoľvek sa veci majú, jedno je isté, že Benešov záznam obsaho-

val významnú politickú koncepciu. Uvediem tu doslovne jeho najvýznam-

nejšie body, podľa textu, ako bol publikovaný na uvedenom mieste. 

 

3. (Plán) musil by býti umluven tajně mezi Francií a Anglií po přesném 

našem vymezení rozsahu území, které bychom my postoupit mohli, 

neboť je nebezpečí, že ve chvíli, kdy připustíme princip, na konec oni 

ustoupí Hitlerovi a dají všecko. 

4. Pak by musil býti celý plán už hotový Hitlerovi jako poslední konce-

se s jinými koncesemi vnucen. 

5. Znamenalo by to, že by se Německu dostalo tolik a tolik tisíc km2 

území (já sám nevím, ale bylo by to asi 4-6.000 km2 – v té věci se ne-

vázat) pod podmínkou, že by si vzalo aspoň 1.500.000 – 2.000.000 

německého obyvatelstva. Znamenalo by to tudíž přemísťování obyva-

telstva, přičemž by demokraté, socialisté, židi zůstali u nás. 

6. Jiné řešení by nebylo možné, poněvadž by jinak se postavila otázka 

prostého dělení republiky. Proto celá myšlenka je krajně nebezpečná 

a kdyby se ležérně pustila, byla by to katastrofa. 

8. Plebiscit je prostě technicky, právně a politicky nemožný. Ukázat 

také na mapě, jak by po plebiscitu náš stát svou formou a posicí Ně-

mecka vypadal.“ 

(Pozn I. D.: podčiarknuté dr. Benešom). 

 

Predovšetkým treba najrozhodnejšie odmietnuť obvinenie komunistických 

autorov, že by táto Benešova koncepcia znamenala delenie republiky. Títo 
                                                             
18 Pre vysvetlenie tejto záhady viď text Prokopa Drtinu O tajném Benešově záznamu 
v Dérerově Antifierlingerovi, uverejnený v tejto publikácii. Pozn. ed. 
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autori majú najmenšie právo takto viniť Beneša. Však píšu v záujme 

a z príkazu strany, ktorá svojho času propagovala právo samourčenia sudet-

ských Nemcov až do odtrhnutia od ČSR a ich vyslobodenie z anexie, ktorou 

sa vraj dostali pod moc Československa! Čo znamenala uvedená Benešova 

koncepcia po stránke územnej? Záznam uvádza, že by sa mohlo dostať Ne-

mecku asi 4000 až 6000 km2. Celková výmera územia republiky činila roku 

1938 spolu 140 394 km2. Ako možno seriózne tvrdiť, že by oddelenie maxi-

málne 6000 km2 z tejto celkovej výmery, teda ani nie štyri a pol percenta, 

mohlo znamenať „delenie republiky“? Keď vláda Klementa Gottwalda pre-

pustila roku 1945 celú Podkarpatskú Rus s výmerou 12 656 km2 Sovietske-

mu zväzu, teda dvakrát toľko, čo Beneš pod tlakom pomerov bol ochotný 

maximálne prepustiť Nemecku, nikomu nenapadlo aby Gottwalda obvinil 

z delenia republiky. A šlo predsa o postúpenie celej jednej provincie Česko-

slovenska, kdežto Benešov plán obsahoval iba rektifikáciu niektorých ma-

lých výbežkov a okrajových hraničných kúskov Čiech a Moravy. Územná 

výmera Čiech a Moravy činila 78 805 km2. Prepustenie z toho maximálne 

6000 km2, teda 7%, ani z ďaleka nemožno nazvať „delením Čiech alebo Mo-

ravy“. 

 Z toho, čo som uviedol a čo Beneš a Hodža podľa citátov uvedených 

komunistickými autormi naznačili pred cudzími diplomatmi, ľahko možno 

vykonštruovať, ktoré to boli pohraničné výbežky a úseky, určené za určitých 

predpokladov na prepustenie Nemecku. Boli to výbežky: ašsko-chebský (asi 

500 km2), rumbursko-warndorfský (asi 600 km2), friedlandský (asi 600 

km2), broumovský (asi 400 km2), frývaldovsko-cukmantlovský (asi 450 

km2) a krnovský úsek (asi 1000 km2). Tieto pohraničné výbežky činili spolu 

výmeru asi 3850 km2. K tomu by mohli pristúpiť menšie rektifikácie presne 

podľa predelov riek na Šumave (asi 550 km2) a na severočeskej hranici (asi 

480 km2), spolu teda skoro 1030 km2. Takže by všetky uvedené rektifikácie 

hraníc, zodpovedajúce presne prirodzeným podmienkam v teréne, dosiahli 

temer 5000 km2, teda priemeru toho, čo Benešov záznam naznačoval. Pri-

tom by južné hranice republiky ostali celkom nezmenené. 

 Takto upravené hranice by nič nemenili na strategickej obranyschop-

nosti rektifikovaných hraníc. Všetky strategicky dôležité horské hrebene 

a vrcholy by ostali v Československu a samozrejme i všetky do ohľadu pri-

chádzajúce pevnosti. Náš pracne vybudovaný pevnostný systém by neutrpel 

žiadnu podstatnú ujmu. A nové hranice by zodpovedali aj princípu historic-

kých hraníc. Ani z týchto stránok nemožno koncepcii v Benešovom zázname 

nič namietať. 
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 Nemožno nič namietať ani z hľadiska národnostného. Boli to všetko 

úseky vždy Nemcami obývané s veľmi nepatrným počtom českého obyvateľ-

stva, ktorého umiestnenie doma by nerobilo žiadne ťažkosti. 

 Záznam zdôrazňuje, že takto ponúknutá rektifikácia hraníc by bola 

poslednou koncesiou Nemecku. Slovo „poslední“ podčiarkol Beneš dvakrát! 

Nadto sa teda nesmelo ísť! Každá ďalšia koncesia by už postavila otázku de-

lenia republiky. Výslovne preto Beneš v zázname varuje pred ležérnou ma-

nipuláciou s plánom a vyžaduje krajnú opatrnosť. Dôležité je i to, že sa roz-

hodne postavil proti plebiscitu. Pripustenie plebiscitu pri vtedajšej nálade 

československých Nemcov by skutočne priviedlo delenie republiky a už 

i z toho dôvodu Beneš proti tomu čo najrozhodnejšie protestoval. 

 Z tohto všetkého vidieť, aká je zlomyseľná pomluva, že Beneš navrho-

val alebo podnietil delenie republiky. Teritoriálna stránka jeho koncepcie 

mohla byť, i za celkom normálnych pomerov, pokladaná za triezvy, všetkým 

podstatným československým národným a štátnym záujmom naprosto vy-

hovujúci základ pre riešenie nemeckej otázky u nás doma a s ríšou. Ale Be-

nešova koncepcia nemala len teritoriálnu stránku. Beneš bol uvedené okra-

jové výbežky a úseky ochotný prepustiť Nemecku len pod veľmi dôležitou 

podmienkou. A totiž pod tou, že by zároveň s prepustením toho okrajového 

územia presunuté museli byť z Československa do Nemecka poldruha až dva 

milióny nemeckého obyvateľstva. Túto podmienku zdôrazňoval tým, že slo-

vá „pod podmienkou“ dvakrát podčiarkol! Táto časť Benešovej koncepcie 

bola významná už i preto, že po prvý raz nadhodila myšlienku odsunu Ne-

mcov z Československa. Beneš ako podmienku zmierneho riešenia nemec-

kej otázky navrhoval v zázname odsun len asi polovičky všetkých českoslo-

venských Nemcov a uvádzal, aby demokraticky, socialisticky a pokrokovo 

zmýšľajúci Nemci a Židia ostali v republike, resp. neboli proti svojej vôli do 

Nemecka odsunutí. Vďakou za to mu teraz komunistickí autori nadávajú do 

zradcov. Benešom nadhodený odsun Nemcov bol i preto významný, že sa 

netýkal len tých Nemcov, ktorí obývali okrajové územia, určené pre prepus-

tenie Nemecku (takýchto bolo najviac nejakých sedemsto, osemsto tisíc), ale 

i Nemcov (a to viac ako jedného milióna), ktorí bývali na území tzv. Sudet, 

ponechaného naďalej a potom už definitívne Československu. 

 Proti tomuto Benešovmu plánu odsunutia až skoro dvoch miliónov 

Nemcov do ríše, a to všetko za cenu odstúpenia pre existenciu a obranu 

Československa celkom bezvýznamných okrajových výbežkov a úsekov na 

hranici, by v roku 1938 u nás doma nikto, ani komunisti, nepozdvihol ani 

len hlas odporu. Naopak, všetci by to uvítali ako znamenité vyriešenie otáz-

ky, ktorá tak osudne ohrozovala existenciu československého štátu. Dnes ale 
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komunistickí autori obviňujú Beneša pre tento plán zo zrady a z toho, že 

ním dal vraj podnet Hitlerovi a západným mocnostiam, aby trvali na požia-

davke odstúpenie celých Sudet, a tým na delenie republiky. Samozrejme, že 

Beneš nemohol s takýmto plánom predstúpiť pred Hitlera. Hitler by sa to-

mu vo svojej megalománii vysmial a svoju agresiu by tým viacej stupňoval. 

Beneš preto vedel, že plán by bol prevediteľný len vtedy, ak by bol Hitlerovi 

vnútený. A Hitlerovi ho mohol vnútiť nie on, Beneš, resp. československá 

vláda, ale len veľmoci. Ani Sovietsky zväz by k tomu sám nestačil. V roku 

1938 bola situácia taká, že Sovietsky zväz sám nemohol Hitlerovi nič nanú-

tiť. Len v súčinnosti všetkých európskych veľmocí, teda predovšetkým Fran-

cúzska a Anglicka, bol takýto plán prevediteľný. Bez Francúzska a Anglicka 

sa nedalo nič robiť. To je jasné. Preto Beneš vo svojom zázname uviedol 

predovšetkým, že jeho plán musí byť s Francúzskom a Anglickom do všet-

kých podrobností podľa nášho priania dohodnutý, a potom, samozrejme, 

týmito veľmocami Hitlerovi vnútený. Čo znamenalo toto „vnútenie“? Zna-

menalo to, že Francúzsko a Británia mali predložiť tento Benešov plán nie 

ako plán Československa, ale ako plán týchto veľmocí s tým, že ak by ho Hit-

ler neprijal a zahájil by vojnu s Československom, potom by sa ocitol vo voj-

ne s Francúzskom a s Britániou a samozrejme i so Sovietskym zväzom 

a prípadne i s ostatnými štátmi Malej dohody. Než by sa Hitler dostal do ta-

kejto pre neho nevýhodnej celoeurópskej vojny, v ktorej by skoro celá Euró-

pa bojovala proti nemu, radšej by snáď prijal predložený plán. Pred svojím 

národom by sa mohol vykázať s tým, že ho ušetril ťažkej vojny, že mu získal 

určité, i keď nepatrné územia a vyslobodil skoro dva milióny Nemcov 

z českého „potlačenia“. Pre týchto odsunutých Nemcov by ďalším jednaním 

získal nejaké hospodárske odškodnenie, a konečne, že by pre 

v Československu zostalých Nemcov jednaniami vydobyl ďalšie národnostné 

práva, a tým ich postavenie značne zlepšil. Ak by bol mal Hitler voliť medzi 

takýmto, pre jeho politiku nie práve zahoditeľným výsledkom, a medzi pre 

neho skoro bezvýhľadnou vojnou, potom žiadny reálny politik nemusel po-

kladať za celkom beznádejné postaviť Hitlera pred takúto voľbu. O tom, že 

by Sovietsky zväz takéto kroky západných veľmocí podporoval, nemôže byť 

žiadneho sporu, však by sa bolo Československo dostalo za pomerne znesi-

teľnú cenu z veľkej kalamity, ktorá nás od samého začiatku ťažila. Ani So-

vietsky zväz by nemusel mať pochybnosti o reálnosti takéhoto západného 

zákroku u Hitlera. Však celá politika Sovietskeho zväzu behom roku 1938 

smerovala k tomu, aby postavila Francúzsko, Anglicko a Sovietsky zväz do 

jedného rozhodného frontu po boku Československa voči Hitlerovi, a z toho 

si Sovietsky zväz sľuboval, že sa potom Hitler neodváži napadnúť Českoslo-
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vensko a vyvolať tým proti sebe európsku vojnu. Keď si Sovietsky zväz sľu-

boval pri súdržnosti všetkých európskych veľmoci takýto prajný výsledok 

i bez každej koncesie, poskytnutej Československom Nemecku, potom tým 

viacej mohol dúfať v dobrý výsledok v prípade, že by Československo pri-

nieslo menšie územné a eventuálne hospodárske obete. 

 Nevieme, z akej doby pochádza Benešov záznam. Dátumom opatrený 

nie je. Nesporné ale je, že Beneš ho napísal v dobe, keď ešte stále mohol ve-

riť, že Francúzsko dodrží svoje spojenecké záväzky a nakoniec sa predsa len 

za nás postaví, a že by potom prirodzene i Británia urobila to isté. Vieme 

predsa, že až do nočného ultimáta na Pražskom hrade sa nevylučovala mož-

nosť obratu v politike francúzskej vlády. Československá vláda, zamietajúc 

19. septembra 1938 anglo-francúzsky návrh na odstúpenie sudetského úze-

mia a navrhujúc arbitráž, mohla mať príležitosť ešte i v tomto arbitrážnom 

pokračovaní uplatniť Benešovu koncepciu, keď by nebolo prišlo k nočnému 

zákroku. 

 Aby západným veľmociam uľahčil zákrok u Hitlera, Beneš v zázname 

prízvukoval, že „nikdy nepřipustit, aby se mohlo říci, že plán pochází 

z Československa“, že „musí býti krajně tajně držen“, že „nesmí býti nic pub-

likováno“, že „musil by býti umluven tajně mezi Francií a Anglií“, že sa ne-

smie povedať, že to pochádza od Beneša, a preto je potrebné záznam zničiť. 

 Komunistickí autori z týchto Benešových viet usudzujú, že Beneš po-

žadoval tento krajne tajný postup preto, lebo sa vraj bál národa, ktorý by ho 

vraj potrestal, ak by sa dozvedel, že chce Nemcom postúpiť nejaké územie. 

Fierlinger dokonca hovorí o „zlém svědomí“ dr. Beneša! Tieto obvinenia sú 

smiešne a nepodložené. Benešov plán sa predsa zakladal na výslovnom 

predpoklade, že musí byť veľmocami Hitlerovi vnútený! Hitlerovi však ne-

mohli veľmoci niečo vnútiť, ak by prišli k nemu s tým, že si pán Beneš praje 

takéto vyrovnanie, alebo ak by sa Hitler z novín alebo z indiskrécie zasväte-

ných politikov dozvedel, že je to Benešovo túžobné prianie. Na jeho priania 

predsa Hitler nedal, naopak, tie by ho popudzovali len k ďalšej, stupňova-

nejšej agresii. Ak chceli veľmoci niečo u Hitlera dosiahnuť, tak by mu museli 

tvrdiť, že Beneš mu nechce prepustiť ani piaď územia, ale že oni, veľmoci, 

ho prinútia, aby odstúpil pohraničné výbežky a úseky vo výmere asi 5000 až 

6000 km2, a to že je najkrajnejšia medza, po ktorú môžu ísť s nátlakom na 

Beneša. Ak by pred týmto nátlakom Beneš neustúpil, potom dajú Hitlerovi 

voľnú ruku proti Československu. Ak ale Beneš ustúpi a Hitler sa s tým ne-

uspokojí, potom sa Nemecko ocitne vo vojne nielen s Československom, ale 

aj s Francúzskom, s Britániou, so Sovietskym zväzom, slovom skoro s celou 

Európou. Ak sa mal takto myslený plán zdariť, nemohol byť predsa verejne 
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diskutovaný a Hitlerovi servírovaný ako Benešovo najtajnejšie prianie, kto-

rého splnenie Beneš túžobne očakával. Že sa takýto chúlostivý diplomatický 

manéver, ak má mať úspech, musí pripravovať v najprísnejšej tajnosti, to 

snáď rozumným ľuďom netreba vysvetľovať; nechápu to len tí, ktorých úsu-

dok je deformovaný neobjektívnymi propagandistickými zámermi. 

 V súvislosti s Benešovým záznamom komunistickí autori uvádzajú 

rozhovory, ktoré mal Beneš, resp. Hodža 15., 16. a 17. septembra 

s anglickým vyslancom Newtonom, resp. s francúzskym vyslanom de Lacro-

ixom. Tvrdia, že týmito rozhovormi Beneš a Hodža podnietili západné moc-

nosti, aby ponúkli Hitlerovi sudetské územie a rozdelenie republiky. Nuž 

podívajme sa, čo bolo v týchto rozhovoroch. 

O rozhovore, ktorý mal Beneš s Newtonom 15. septembra, hlásil New-

ton Halifaxovi do Londýna medzi iným toto: 

 

... během rozhovoru se Dr. Beneš zmínil, že někteří sudetští Němci žijí 

v oblastech jako Chebsko, jež podle jeho názoru by mohli být odlouče-

ny od Československa bez ohrožení existence státu. V době mírové 

konference on sám navrhl v soukromých rozhovorech nebo dopisech 

jejich oddělení, ale tento návrh nebyl nikdy vážně projednán, ani se 

nesetkal se souhlasem ostatních členů jeho delegace. Takové odloučení 

v této době by samozřejmě nebylo postačujícím řešením a bylo by 

v každém případe za současných okolností nemožné, neboť takový 

precedens by nemohl být připuštěn. Parlament a veřejné mínění vyža-

dují jako zásadu, aby neporušitelnost hranic byla zachována.  

(Mnichov v dokumentech I., s. 113, podč. I. D.). 

 

Komunistickí autori Pachta a Reiman udávajú, že sa Beneš takto zmienil 

„bez zřejmé příčiny“. Ale pravda je, že Beneš sa usiloval v tomto rozhovore 

presvedčiť anglického vyslanca hlavne o nemožnosti pripojenia sudetského 

územia k Nemecku a tiež o neprípustnosti plebiscitu, ktorý hitlerovci poža-

dovali previesť v ponemčených oblastiach republiky. (Por. Mnichov 

v dokumentech I., s. 112). Nemožno preto tvrdiť, že zmienka o Chebsku pad-

la „bez zřejmé příčiny“. Zdôrazniť treba tiež, že Beneš prízvukoval, že 

i odlúčenie Chebska by „v této době samozřejmě nebylo postačujícím řeše-

ním“ pre republiku; čím zrejme narážal na to, že podľa jeho koncepcie by 

takéto odlúčenie muselo byť spojené ešte i s určitým odsunom Nemcov 

z toho sudetského územia, ktoré by Československo nemohlo postúpiť. 

Podľa komunistických autorov zdelil predseda vlády Hodža 16. sep-

tembra Newtonovi medzi iným i toto: 
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Trval-li by Hitler absolutně na nějakém územním odstoupení jako ne-

zbytné podmínce pro pokojné řešení, mohlo by být v krajním případě 

odstoupeno Chebsko a jiné (obdobné) oblasti… Hodža pri tom vraj 

zdôraznil, že „jen myslí nahlas“. (Por. Pachta a Reiman, O nových do-

kumentech k otázce Mnichova. Příspěvky k dějinám KSČ I., 109 

a 108). 

 

Konečne sa komunistickí autori odvolávajú na správu de Lacroixa zo 

17. septembra, v ktorej vraj oznamoval do Paríža, že mu prezident Beneš 

15., správnejšie 17. septembra, predložil vraj návrh na odstúpenie troch su-

detských oblastí s 900 000 Nemcami a plochou 8000 km2, o čom sa vraj 

uvažovalo už i na mierovej konferencii v roku 1919. Takto uviedol obsah 

správy pána de Lacroixa minister zahraničia Bonnet v svojich memoároch. 

Podľa môjho vedomia doslovné znenie tejto správy nebolo publikované. Ale 

vyslanec de Lacroix – ako som už na inom mieste uviedol – ešte v roku 1939 

dementoval správnosť Bonnetovho vylíčenia. A po skončení vojny de Lacro-

ix vyhlásil pred vyšetrujúcim výborom francúzskeho parlamentu, že nikdy 

nerozumel Benešovej zmienke o Chebe v zmysle odstúpenia toho územia. 

De Lacroix dokonca obvinil francúzske zahraničné ministerstvo, že jeho 

správu v tejto veci sfalšovalo a vyhlásil, že nikdy nezabudne Daladierovej 

vláde zneužitie jeho sfalšovaného telegramu! (Por. Pachta a Reiman, c. d., s. 

110). Ako vidieť, páni z Daladierovej vlády falšovali telegram vlastného vy-

slanca, len aby mohli odôvodniť svoju zradu na Československu a prevaliť za 

to vinu na Beneša a pražskú vládu. A zaujímavé je, že komunistickí autori 

túto dokázateľne sfalšovanú správu, doplňujúc ju s obsahom Benešovho zá-

znamu, vyťahujú ako argument, aby podložili svoje nehorázne tvrdenie, že 

„Beneš se plánem na rozdělení Československé republiky skutečně zabýval a 

dokonce měl hlavní iniciativu při organisování diplomatických jednání 

o této věci s francouzsko-anglickými činiteli“. (C. d., s. 110). 

Na podklade mne známeho materiálu je ťažko určiť dobu, kedy uplat-

ňoval prezident Beneš v zázname načrtnutý plán; ešte ťažšie je určiť, akým 

spôsobom a do akej miery to robil. U nás publikované dokumenty nie sú 

úplné. Z kardinálnej požiadavky komunistickej strany a historiografie, že 

i dejiny musia byť písané stranícky, sa podáva, že sa publikuje len to, čo je 

v straníckopolitickej línii. Zásadu audiatur et altera pars komunistická ve-

da a politika neuznávajú. Nepublikuje sa ani to, čo o tom pôvodca záznamu, 

teda prezident Beneš sám napísal. Komunistickí autori síce Benešovi vytý-

kajú, že vo svojich Pamätiach hovorí o Mníchove len celkom všeobecne, a že 

nič konkrétneho neuvádza, čo by sa týkalo prevádzania plánu, obsiahnutého 

v zázname. Zamlčujú ale, že už i z titulu Benešových Pamätí: Od Mnichova 
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k nové válce a k novému víťězství je jasné, že sa táto Benešova kniha nezao-

berá predmníchovskými udalosťami. Zamlčujú, že na s. 70 tejto knihy Beneš 

o tom, ako prišlo k Mníchovu, napísal výslovne, že „o tom však podám svou 

zprávu národu v knize zvláštní“. Táto druhá kniha však už publikovaná ne-

bola.19 V roku 1948 do toho prišli februárové udalosti, no a v septembri toho 

roku Benešova smrť. Hneď po Benešovej smrti boli všetky jeho rukopisy, 

záznamy a dokumenty vládou zabavené a z jeho bytu odvezené. To, čo sa 

ako-tak dalo použiť na Benešovo kompromitovanie, bolo medzičasom pub-

likované. Bolo toho dosť málo. Čo sa stalo s ostatným obrovským materiá-

lom a s rukopisom Benešom označenej zvláštnej knihy, o tom kronika mlčí. 

Nevie sa, či tento z historického hľadiska veľmi dôležitý materiál, nezdieľa 

osud mnoho tisícov exemplárov kníh Masarykových, Benešových a iných 

panujúcim názorom nevyhovujúcich autorov, ktorých knihy a zväzky boli, 

asi z dôvodov hospodárnosti, odovzdané „do stoupy“, a takýmto pokroko-

vým a civilizovaným spôsobom sprevádzané zo sveta. Ak sa to ale 

s Benešovými rukopismi nestalo, potom by sa historické skutočnosti, týka-

júce sa Benešovho plánu a záznamu dali kriticky zistiť len po úplnom 

a nesfalšovanom publikovaní týchto rukopisov. Ani zahraničná literatúra 

nie je prístupná, a to, čo z nej komunistickí autori citujú, je uvedené 

a upravené tak, aby zdanlivo potvrdzovalo vopred stanovený výsledok ha-

nobenia Beneša za každú cenu. 

 Len na podklade Benešových nepublikovaných spisov, záznamov 

a rukopisov a ich skutočného a nezmeneného znenia by sa dalo zistiť, či sa 

plán, uvedený v jeho zázname, vôbec skutočne uplatňoval, alebo či to boli 

len myšlienky, ktoré viacej-menej ostali len na papieri, pretože mal asi zá-

važné dôvody k domnienke, že je situácia nie vhodná, aby mohli byť 

s výhľadom na zdar uplatnené. Až potom by sa dalo zistiť, či sa Beneš 

a Hodža svojimi uvedenými poznámkami pred vyslancami Francúzska 

a Anglicka len pokúšali sondovať, či by myšlienka odstúpenia pohraničných 

výbežkov, spôsob a podmienky, ktorými mal byť Hitler veľmocami prinúte-

ný k ich prijatiu, našli u západných mocností priaznivého ohlasu. Možnože 

keď Beneš zistil, že tomu tak nie je, potom asi opustil myšlienku uplatnenia 

plánu a z toho by sa dali vysvetliť i jeho na vec sa vzťahujúce dementi. 

 Ak by bývali dané preto vhodné predpoklady v medzinárodnej situá-

cii, potom by prevedenie Benešovho plánu bolo skutočne dobrým 

a definitívnym vyriešením nemeckej otázky v Československu a tiež zname-

nitým posilnením vnútornej a zahraničnej pozície republiky. Z hľadiska so-

                                                             
19 Vyšla v roku 1968 pod názvom Mnichovské dny v pražskom vydavateľstve Svoboda. 
Pozn. ed. 
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cialistických, komunistických, pokrokových a republike verných iných vrs-

tiev československých Nemcov a Židov bola Benešova koncepcia výhodnej-

šia, než zásady, ktorými po svetovej vojne Gottwaldova a Fierlingerova vláda 

previedla odsun Nemcov. Podľa Benešovho záznamu nemali byť totiž tieto 

uvedené vrstvy proti svojej vôli odsunuté do Nemecka; odsun Nemcov sa 

však dial po vojne z tejto stránky bez každého ladu a skladu a podľa princí-

pu, že má byť odsunuté všetko! Že to potom potrafilo mnoho tisícov 

a desaťtisícov republike verných pokrokových Nemcov i z radov robotníctva, 

je všeobecne známe; o nemúdrosti a nesociálnosti tejto stránky veci sotva 

možno pochybovať. 

 Keď išlo v roku 1938 o to, aby bez vojny bol nemecký problém u nás 

podľa možnosti definitívne vyriešený, potom bolo povinnosťou našich zod-

povedných štátnikov, aby sondovali, či boli vhodné predpoklady pre to, aby 

sa mohol sám o sebe dobrý a republiku posilňujúci plán pomocou veľmocí 

s výhľadom na zdar uplatňovať. Vytýkať to našim štátnikom môže iba zášti-

plná stranícka zaslepenosť. 

 Či mal Beneš pri koncipovaní svojho plánu dostatočný podklad pre 

domnienku, že sa plán za daných okolností dá realizovať, to sa z toho, čo 

nám je tu známe, ťažko dá s istotou určiť. Naprosto nie je vylúčené, že taký 

podklad mohol mať. Bolo predsa známe, že Chamberlainovu politiku zatra-

covali v Anglicku tak vplyvní politici ako Churchill, Eden, Duff Cooper atď. 

a zmena vlády tam nebola vylúčená. Ani vo Francúzsku nebola pozícia Da-

ladierovej vlády neotrasiteľná. Nielen Beneš, ale celá Praha vtedy dúfala, že 

niečo podobného ako nejaký ľudový front prevedie vo Francúzsku obrat. 

A Hitler vtedy obviňoval nášho vyslanca v Londýne Jana Masaryka, že svo-

jimi údajnými intrigami chce povaliť Chamberlainovu vládu. Nemožno pre-

to vôbec tvrdiť, že by sa Benešov plán prinútenia Hitlera zakladal na abso-

lútne nemožných predpokladoch. 

 Úplné jasno v tejto veci bude možné až po úplnom a nezmenenom 

publikovaní všetkých Benešových záznamov a rukopisov tak, ako ich prezi-

dent zanechal. 

 Ale sú veci, ktoré sa už teraz dajú s úplnou istotou zistiť na základe 

nám už známeho materiálu. 

Predovšetkým je to skutočnosť, že kolísavá a voči Československu ne-

ochotná Daladierova vláda bola pod naprostým vplyvom chamberlainovskej 

anglickej politiky. Všetky spoločné anglo-francúzske vládne porady, ktoré sa 

konali v roku 1938 vo veci československo-nemeckej krízy, mali rovnaký na-

sledovný priebeh: Daladier a Francúzi najprv hájili československé stanovi-

sko, potom postupne ustupovali od tohto stanoviska a nakoniec prijali vždy 
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Chamberlainove nám neprajné stanovisko. (Por. záznamy o týchto poradách 

publikované v zbierke Mnichov v dokumentech I. na s. 38-41, 121-143 a 215-

233). Ako vehementne sa stavali na začiatku rozhovorov Francúzi za česko-

slovenskú politiku, práve s takou energiou ju na konci rozhovorov potierali 

a stavali sa s vervou za anglické stanovisko. Je evidentné, že Daladierova 

vláda, ktorá od samého jej vzniku prevádzala politiku neochoty splnenia 

svojej zmluvnej povinnosti voči Československu, priam vyzývavo hľadala 

podporu v postoji anglickej vlády, aby tým ľahšie mohla Československu 

odoprieť pomoc. Tak to bolo i v otázke odstúpenia sudetského územia Ne-

mecku. 

Druhá skutočnosť je, že Chamberlain bol rozhodnutý prinútiť Česko-

slovensko k tomu, aby odstúpilo celé Sudetsko ešte skôr, než sa dozvedel 

o tom, že by Beneš za určitých podmienok súhlasil s odstúpením niektorých 

pohraničných výbežkov. Táto skutočnosť sa dá zistiť z memoárov Bonneta, 

podľa znenia ako ho citujú komunistickí autori. Tomuto zneniu pripisujú 

komunistickí autori závažnú dôkaznú silu proti Benešovi. Bonnet tam uvá-

dza, že mu 17. septembra o 2. hodine odoslal de Lacroix telegram 

s Benešovým návrhom, aby sa na jeho podklade pri konferencii 

s Angličanmi našlo zmierne riešenie na zabránenie plebiscitu, ktorý Praha 

odmieta. O tejto konferencii, ktorá sa konala 18. septembra, Bonnet píše to-

to: 

 

Na londýnské poradě vyslovil jsem se pak proti plebiscitu a sdělil jsem 

Chamberlainovi Benešův návrh na odstoupení tří sudetských oblastí. 

Chamberlain však považoval takový územní ústupek za nedostačující 

(vždyť slíbil Hitlerovi osobně celé sudetské území) a porada přešla na 

otázku garance. (Pachta a Reiman, s. 107, podč. I. D.). 

 

I keď svedectvom samého de Lacroixa je dokázané, že ministerstvo pána 

Bonneta sfalšovalo obsah uvedeného telegramu, aby takto podoprelo ne-

prajné stanovisko francúzskej vlády voči Československu a zvalilo všetku 

vinu na Beneša a Prahu, predsa len veta z Bonnetových memoárov, ktorú 

som podčiarkol, zasluhuje najvážnejšieho uváženia už i preto, lebo sa zho-

duje so všetkým, čo teraz už dopodrobna vieme o chamberlainovsko-

runcimanovskej politike mníchovskej a predmníchov-skej. Keď na londýn-

skej porade 18. septembra Bonnet zdelil Chamberlainovi plán odstúpenia 

pohraničných výbežkov a označil to ako Benešov návrh, keď Chamberlain 

na to vyhlásil, že navrhnutý územný ústupok je nedostačujúci, a keď Bonnet 

k tomu dodal že nedostačujúci je preto, lebo Chamberlain už skôr sľúbil Hit-

lerovi celé Sudety, vtedy nesporne Bonnet narážal na to, čo vtedy už vedel 
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o tom, čo Chamberlain 15. septembra vyhlásil v Berchtesgadenu Hitlerovi. 

Chamberlain povedal tam Hitlerovi toto: 

 

Mohu však říci své osobní mínění, a to je, že v zásadě nemám námitek 

proti oddělení sudetských Němců od ostatního Československa za 

předpokladu, že budou moci být překonány praktické obtíže. 

(Mnichov v dokumentech I., s. 117). 

 

Dnes sa už vie i to, že Chamberlain už i predtým bol spracovaný dôvernými 

správami Runcimana z Prahy v tom zmysle, že vyhovieť Hitlerovým požia-

davkám je naprosto nutné. A rovnako ako Chamberlain zmýšľali vtedy 

i ostatní členovia anglickej vlády. V tej dobe sa, pravda, v Prahe ešte nevede-

lo, čo zamýšľa Runciman navrhnúť a ako ďaleko chce Chamberlain ísť 

v ústrety Hitlerovým požiadavkám. Runciman totiž pred svojím odjazdom 

z Prahy do Londýna nikomu v Československu neoznámil, že hodlá navrh-

núť odstúpenie sudetského územia Nemecku. Písomnú správu v tom zmysle 

odoslal Chamberlainovi až 21. septembra a dopis rovnakého obsahu poslal 

tiež až toho dňa prezidentovi Benešovi. Runciman opustil Prahu 16. sep-

tembra a hneď po svojom návrate do Londýna referoval Chamberlainovi. 

O tom povedal Chamberlain na konferencii anglo-francúzskej 18. septembra 

toto: 

 

… rád podám francouzským ministrům zprávu o názorech Runcimana, 

jež právě došly. Runciman byl požádán, aby se okamžitě vrátil 

z Československa, aby se mohlo přihlédnout k jeho názoru při rozhod-

nutí, jež musí učinit britská a francouzská vláda… Runciman podal 

zprávu o rozmluvě, kterou měl s Dr. Benešem před svým odjezdem 

z Prahy a která musela být pro Dr. Beneše velmi trapná. Když se Dr. 

Beneš vyjádřil poněkud vzrušeně o možnosti, že při rozhovorech před-

sedy vlády (Chamberlaina) s Hitlerem budou obětovány zájmy Česko-

slovenska, Runciman odpověděl, že každá oběť československých zá-

jmů může být kladena za vinu pouze Dr. Benešovi. Jednal stále jen vá-

havě a opožďoval se, předkládaje nezbytné návrhy, když již dávno 

uplynul čas, aby mohly být přijaty. Situace se neustále zhoršovala, pro-

tože Dr. Beneš byl neustále pozadu za událostmi místo před nimi… By-

lo by užitečné mít Runcimanovi poznámky na paměti, když uvažujeme 

o změně, ke které došlo v myslích Němců. Jak nedávno poznamenal 

Daladier, němečtí vůdcové před krátkou dobou naznačili, že nemají 

v úmyslu anektovat sudetské území. Kdyby byl býval Dr. Beneš poho-

tovější, mohlo být dosaženo dohody na tomto základě. Runciman jas-

ně řekl, že podle jeho názoru po událostech posledního týdne 
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v Československu žádný zprostředkovací plán ani žádné jiné narovnání 

mezi Čechy a Němci nemá už nadějí na úspěch. Runciman nyní myslí, 

že jediné možné řešení, které zůstává, je nějaký plán, založený na při-

jetí principu sebeurčení. Nemyslí, že sudetští Němci budou ještě někdy 

spolupracovat s Čechy v jednom státě. 

(Mnichov v dokumentech I., s. 124 a 125). 

 

Netreba vykladať, že pod sebaurčením sudetských Nemcov sa rozumelo od-

stúpenie celého sudetského územia buď vo forme priameho odstúpenia, 

alebo ako výsledok plebiscitu, ktorý by sa v tej dobre nesporne skončil 

v prospech Nemecka. Francúzi sa o tomto Runcimanovom návrhu dozvedeli 

až na konferencii 18. septembra. Chamberlain o ňom vedel už pred konfe-

renciou. Ale, ako som uviedol, Hitlerovi sľúbil celé Sudetsko už 15. septem-

bra. Priznal sa k tomu nepriamo sám na konferencii 18. septembra, keď 

uviedol, že sa 

 

právě vrátil od Hitlera, s nímž navázal osobní styk. Na jeho základě je 

přesvědčen, že by bylo zcela bez užitku podávat nějaký jiný návrh. Čas 

pro to již minul. Jednání může být obnoveno jen na tom základě, že 

budeme hledat cesty a prostředky, jak uplatnit zásadu sebeurčení. 

Kdybychom tuto základnu nepřijali, znamená to válku. Nemylme se 

v tom. (Mnichov v dokumentech I., s. 130). 

 

Zo všetkého toho plynie, že keď Hodža 16. septembra myslel pred Newto-

nom „nahlas“, a keď Beneš 17. septembra hovoril s de Lacroixom o Chebsku, 

vtedy už Chamberlain sľúbil 15. septembra Hitlerovi celé Sudetsko a bol 

aj odhodlaný vynútiť takéto riešenie. A 15. septembra nemohol predsa 

Chamberlain vedieť, čo budú Beneš a Hodža hovoriť 16., resp. 17. septem-

bra! Je preto absurdné tvrdiť – ako to robia komunistickí autori – že tieto 

Benešove a Hodžove poznámky podnietili Chamberlaina, aby ponúkol Hit-

lerovi sebaurčenie sudetských Nemcov, t. j. podľa vlastných Chamberlaino-

vých slov oddelenie ich od ostatného Československa. 

Ani to, čo Beneš 15. septembra poznamenal pred Newtonom v Prahe, 

nemohlo byť známe Chamberlainovi už toho dňa v Berchtesgadene. To vy-

plýva z celého obsahu rozhovoru Chamberlaina s Hitlerom, ako bol zachy-

tený v zázname o tomto rozhovore. (Por. Mnichov v dokumentech I., s. 113-

118). 

 Keď Bonnet predstavoval na porade 18. septembra Chamberlainovi 

Benešov podmienečný námet na odstúpenie pohraničných výbežkov, 

Chamberlain ho arogantne odmietol ako nedostatočný zrejme z toho dôvo-
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du, že sa podľa neho Beneš zase „opožďoval, předkládaje nezbytné návrhy, 

když dávno uplynul čas, kdy mohly být přijaty“, a že je „Beneš neustále po-

zadu za událostmi,“ a preto že „by bylo zcela bez užitku“ uvažovať o jeho 

koncepcii, „čas pro to už minul“! Nuž áno, keď Beneš hovoril v Prahe 

s vyslancami Anglicka a Francúzska o výbežkoch ako napr. Chebsko, vtedy 

bolo už po udalosti, za ktorou sa Beneš opozdil, lebo vtedy už Chamberlain 

v Berchtesgadene osobne sľúbil Hitlerovi celé Sudety! A zbytočná bola 

i Benešova opatrnosť a obava, keď v zázname napísal, že „je nebezpečí, že ve 

chvíli, kdy připustíme princip, na konec oni (totiž Anglicko a Francúzsko, 

pozn. I. D.) ustoupí Hitlerovi a dají všecko“. Keď totiž toto Beneš napísal, 

vtedy už sa Chamberlain osobne zaviazal Hitlerovi, že mu dá všetko! Beneš 

sa obával, že keď ukáže Chamberlainovi prst, tento si vezme celú jeho ruku; 

zatiaľ ale Chamberlain uchopil celú ruku Benešovu skôr, než mu mohol 

ukázať prst! 

 Čo sa týka Daladiera, Bonneta a francúzskej vlády, tí vtedy, keď na 

porade anglo-francúzskej 18. septembra nakoniec prijali anglický chamber-

lainsko-runcimanovský plán na odstúpenie celého sudetského územia, vô-

bec neboli ovplyvňovaní správou, ktorú dostali od de Lacroixa. Ak by tomu 

tak bývalo, potom by sa Francúzi na tejto porade aspoň pokúsili o to, aby 

presadili Benešov plán. Daladier tam hovoril o všeličom, len nie o tom, čo 

bolo Benešovou koncepciou. A keď Bonnet zdelil Chamberlainovi Benešov 

návrh a Chamberlain ho briskne odmietol, porada prešla bez slova „na otáz-

ku garancie“, t. j. na otázku, ako majú byť nové, po odlúčení celého sudet-

ského územia vzniknuté hranice okliešteného Československa veľmocami 

garantované. I z toho vidieť, že Benešova koncepcia na Francúzov neurobila 

žiadny dojem. Ako na každej anglo-francúzskej konferencii, tak i na tej z 18. 

septembra Daladier najprv argumentoval za československé stanovisko 

a poukazoval hlavne na morálnu stránku záväzkov Francúzska k Českoslo-

vensku. To hovorilo z neho francúzske svedomie. To ho však behom porady 

postupne opúšťalo, až sa dostal k tomu, že pri každom bode súhlasil 

s Chamberlainom. Ohľadne Benešovho návrhu sa neozvalo ani jeho fran-

cúzske svedomie. O tom na porade vôbec nehovoril. S takým bagateľom sa 

nezaoberali. Politika Daladierovej vlády od samého jej vzniku smerovala 

k tomu, aby sa Francúzsko za každú cenu vyhlo vojne. Tejto politike lepšie 

vyhovovala runcimanovsko-chamberlainovská línia olúpenia Českosloven-

ska o celé Sudetsko, a preto sa k nej ochotne priklonila vtedajšia francúzska 

vláda a nedbala Benešovho plánu. To ju pohlo ku zrade na Československu 

a nie Benešova koncepcia. Priznal to o týždeň neskoršie sám Daladier na 
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anglo-francúzskej porade 25. septembra. Záznam z tejto porady uvádza 

o Daladierovom prejave doslovne toto: 

 

Daladier si… přeje říci jasně, že chce mluvit spíše o mravních závazcích 

Francie než o válce a strategii…. Nemělo by se zapomenout, že teprve 

před týdnem dal bez porady s ostatními členy své vlády souhlas 

k rozdělení přátelské země spojené s Francií nejen smlouvami, nýbrž 

staletými svazky. To byla francouzská oběť evropskému míru. Jako 

barbar uvolil se Daladier rozřezat tuto zemi, aniž se jí vůbec optal, 

a vydat přes 3 a půl milionu jejích obyvatel Hitlerovi. To nebyl pro ně-

ho příjemný úkol. Bylo to těžké a snad trochu zneuctívající. On však cí-

til, že je to lepší než zažít znovu to, co jsme viděli před dvaceti lety! 

(Mnichov v dokumentech I., s. 220 a n., podč. I. D.). 

 

Keď Daladier predložil francúzskej ministerskej rade 19. septembra 

k schváleniu to, čo deň predtým ujednal s anglickou vládou, na výtky jedné-

ho člena vlády a zrejme na svoju obranu lživo vyhlásil, že zákrok na postú-

penie sudetského územia vyšiel od prezidenta Beneša. Tak to hlásil náš pa-

rížsky vyslanec Osuský do Prahy 19. septembra. Celkom tak sa hájil Daladier 

i po vojne vo francúzskom Národnom zhromaždení, keď sa tam debatovalo 

o veci overenia jeho poslaneckého mandátu. A prirodzene, aj Bonnet sa tak 

vyhováral vo svojich memoároch, a i vtedy, keď zvlášť po Mníchove dorážali 

na neho mnohí francúzski politici a vytýkali mu zradu na Československu. 

 Ale z priebehu anglo-francúzskych porád 18. septembra a potom 

z toho, čo Daladier povedal na porade 25. septembra, kde francúzski 

a anglickí ministri boli medzi sebou a preto nemuseli nič zakrývať, je evi-

dentné, že to bol zo strany Daladiera politický podvod, keď sa vo francúzskej 

ministerskej rade na odôvodnenie svojho zvolenia k anglickému návrhu na 

odstúpenie celého Sudetska odvolával nepoctivo a lživo na to, že zákrok 

k tomu vyšiel od prezidenta Beneša. Daladier si chcel týmto podvodom za-

bezpečiť jednohlasný súhlas ministerskej rady s jeho postupom na anglo-

francúzskej konferencii a s nótou, ktorú anglická a francúzska vláda nechali 

potom doručiť prezidentovi Benešovi navrhujúc mu odstúpenie celého tzv. 

sudetského územia. Podvod sa Daladierovi podaril a francúzska ministerská 

rada, v domnení, že jej predseda hovorí pravdu, jednohlasne schválila ang-

lo-francúzsku nótu. Tento svoj postup charakterizoval o týždeň neskoršie 

sám Daladier naprosto pravdivo, keď totiž in camera caritatis s anglickými 

ministrami vyhlásil: „Jako barbar jsem se uvolil rozřezat tuto zemi, aniž 

jsem se jí vůbec optal“! „Bylo to těžké a zneuctívající“! 
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 Komunistická historiografia právom nevie prísť na mená Daladiera 

a Bonneta. Ona veľmi dobre vie, že nie je pravda, keď títo výtečníci tvrdia, 

že ich Benešova idea na postúpenia niektorých územných výbežkov privied-

la k tomu, aby spolu s Angličanmi požadovali od Československa súhlas 

s odlúčením celého Sudetska. 

Ona veľmi dobre vie, že Daladier toho lživého tvrdenia použil iba kvôli 

zdaru svojho politického podvodu v ministerskej rade, pričom mu i Bonnet 

sekundoval. Ona tiež vie, že neskoršie obaja títo výtečníci použili tohto lži-

vého argumentu z núdze, keď ináč než pokusom zvaliť vinu na Beneša 

a Prahu nevedeli ospravedlniť svoj vedome barbarsky a nepoctivý čin. 

A predsa toto všetko nevadí komunistickej historiografii, aby na podklade 

biednych výhovoriek týchto dvoch mužov i v tomto bode konštruovala svoje 

obvinenia proti Benešovi. 

Na podklade teraz už známeho materiálu možno bezpečne zistiť, že sa 

Beneš, Hodža a vláda až do rozhodnutí vo veci anglo-francúzskeho ultimáta, 

čo najrozhodnejšie bránili proti teritoriálnym požiadavkám Hitlerovým, 

podporovaným hlavne v posledných dňoch anglickou diplomaciou a mno-

hými hlasmi vo Francúzsku a v Anglicku. Komunistická historiografia síce 

uznáva, že sa Praha energicky bránila plebiscitu, ktorý mal byť na území, 

požadovanom Hitlerom, prevedený. Ale na druhej strane uvádza, že Praha 

bola ochotná za cenu odstúpenia od plebiscitu zaplatiť Hitlerovi teritoriál-

nymi ústupkami. Nikdy táto otázka takto postavená nebola. Nikdy ani Be-

neš, ani Hodža, ani Krofta, ani nikto z vlády v nijakej forme nedal pred pri-

jatím anglo-francúzskeho ultimáta najavo, že by bol ochotný prepustiť neja-

kú časť územia Československa, ak by sa upustilo od plebiscitu. Naopak, 

proti plebiscitu sa Praha vyslovovala vždy len preto, lebo jeho výsledok by za 

vtedajších pomerov znamenal odlúčenie sudetského územia podľa priania 

Hitlera. Z hľadiska práva sebaurčenia sudetských Nemcov, ktoré českoslo-

venská vláda neuznávala a ktoré z československých politických strán uzná-

vali jedine komunisti, teoreticky bolo možno ťažko niečo proti plebiscitu 

namietať. Tým menej z hľadiska demokratického; podľa demokratického 

princípu si má občianstvo vyjadrovať svoju vôľu slobodným, demokratic-

kým hlasovaním. Hlavný a skoro jediný dôvod, pre ktorý sme sa proti ple-

biscitu postavili, bol ten, že pripustenie plebiscitu by znamenalo pripustenie 

odluky celého sudetského územia. Pripustenie plebiscitu a pripustenie od-

stúpenia územia Sudetska, to bola jedna a tá samá vec. Tým, že sme sa vy-

slovili proti plebiscitu, vyslovili sme sa aj proti Hitlerovým územným požia-

davkám. Proti týmto sme sa inak vyslovovali aj zvlášť; hlavne v nóte, ktorú 

sme dali 20. septembra ako odpoveď na anglo-francúzsku nótu z 19. sep-
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tembra, žiadajúcu nás o odstúpenie oblastí, ktoré mali viac ako 50% nemec-

kého obyvateľstva. 

 

 

38. K otázke ústavnosti odstúpenia územia Nemecku 
 

 

Fierlinger a ostatní komunistickí autori vytýkajú vládam Hodžovej 

a Syrového, že sa dopustili porušenia ústavy, keď bez parlamentu dali sú-

hlas k odstúpeniu sudetského územia. Nejedlý o tom píše: 

 

Ani president, ani vláda podle ústavy neměli práva odstoupit území, vyrvat 

z republiky část území. A nejenom práva neměli, ale přímo proti právu jed-

nali, ano podle ústavy dopustili se zločinu proti státu. Tak kvalifikuje odtr-

žení území od státu naše ústava… Parlament nezasedal... I vláda proto se 

mohla a měla odvolat, že bez parlamentu nemůže rozhodovat. A parlament 

by byl řekl své slovo. A sotva by si byl tehdy kdo troufl dát souhlas pro kapi-

tulaci před tváří pobouřeného lidu. Ale toho se páni právě báli. Kapitulace 

byla jimi rozhodnuta bez lidu už napřed, a vše co se dělo... byla pustá ko-

medie. A proto páni nejen se neodvolali k národu, nejen nevyužili této de-

mokratické konstituční zbraně proti cizímu nátisku, ale naopak ještě otupili 

a odhodili tuto zbraň a pošlapali ústavu, jen aby došli svého cíle, jímž byla 

kapitulace. (Mnichov v dokumentech II., s. VII a VIII). 

 

Nuž, je nesporné, že podľa ústavy bolo možné meniť štátne hranice len 

ústavným zákonom, t. j. zákonom prijatým ako poslaneckou snemovňou, 

tak aj senátom kvalifikovanou väčšinou. Ale prezident mal právo zjednať 

medzinárodné zmluvy, teda aj zmluvy o odstúpení štátneho územia (§ 64 

starej ústavy, bod 2.) Vláda však bola povinná takúto zmluvu predložiť par-

lamentu a zmluva sa stala právoplatnou len vtedy, ak ju parlament schválil 

ústavným zákonom. 

Z ústavného hľadiska sa prezident Beneš proti ústave ničím neprehre-

šil. On nezjednával žiadnu zmluvu o odstúpení sudetského územia. Keď mu 

19. septembra 1938 francúzsky a anglický vyslanec odovzdali nótu s výzvou, 

aby republika odstúpila sudetské územie, ihneď vyhlásil, že ako konštitučný 

prezident musí celú vec predložiť vláde a parlamentu. A odpoveď (zamieta-

vú) na túto nótu nedal on, ale vláda. (Por. Mnichov v dokumentech I., s. 147 

a 149). Keď mu v noci z 20. na 21. septembra títo vyslanci v ultimatívnej 

forme predložili žiadosť na odstúpenie sudetského územia, prezident im vy-

hlásil, že sám vo veci nemôže rozhodovať a že vec predloží vláde. (Por. Mni-
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chov v dokumentech I., s. 168). Prijatie anglo-francúzskych podmienok sa 

potom stalo vládnym uznesením a vláda ho zdelila francúzskym a anglickým 

zástupcom. (Por. c. d., s. 169). Čo sa týka mníchovského diktátu z 29. sep-

tembra, jeho zdelenie sa dostalo priamo nášmu ministerstvu zahraničia 

a nie prezidentovi republiky. Zvolaná ministerská rada sa v súhlase 

s názorom prezidenta republiky diktátu podrobila. (Por. Mnichov 

v dokumentech I., s. 134 a II., s. 258 a n.). Z toho všetkého vidieť, že prezi-

dent Beneš, hoci bol podľa ústavy formálne oprávnený sám zjednávať 

i odstúpenie štátneho územia, neučinil tak, ale v zmysle ducha ústavy pre-

nechal rozhodnutie na vládu. Z tejto stránky bol teda jeho postup prísne 

ústavný. Z hľadiska ústavy mu nemožno vytýkať ani to, keď sa 

v ministerskej rade prihováral za prijatie mníchovského diktátu. Prezident 

republiky má právo činiť návrhy a je na vláde, či jeho návrhy prijme alebo 

nie. 

 Iná je otázka trestnoprávnej zodpovednosti prezidenta republiky. 

V tejto veci ústavná listina stanovila (§ 67), že prezident môže byť trestne 

stíhaný len pre velezradu, resp. pre úklady proti republike, pre prípravu 

k nim a pre ohrozenie bezpečnosti republiky. Zákon na ochranu republiky 

(č. 50/1923) presne určil, čo treba pod týmito deliktami rozumieť. 

V súvislosti s mníchovskou krízou by sa mohla vyskytnúť otázka, či sa zločin 

úkladov týkajúcich sa štátneho územia dá aplikovať na prezidenta Beneša. 

Podľa znenia zákona sa za tento zločin trestá ten, „kdo se pokusí násilím 

přivtěliti cizímu státu území republiky nebo otrhnouti od něho jeho část“, 

alebo „kdo se s někým spolčí k úkladům o republiku, kdo vejde k témuž 

konci ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí nebo s cizími činiteli“. Myslím, 

že nikto nemôže vážne tvrdiť, že sa Beneš násilím pokúsil o odtrhnutie su-

detského územia od republiky, alebo že sa s niekým spojil alebo dal do sty-

ku, aby toto územie násilím odtrhol. A predsa Zdeněk Nejedlý napísal, že 

„bylo by bývalo úplně v souhlasu s právním řádem, o němž se u nás tak rádo 

mluvilo, kdyby pachatelé tohoto protiústavního činu byli po květnu 1945 

postaveni před národní soud“! (Mnichov v dokumentech II., s. VII). Napísal 

to, pravda, až po Benešovej smrti. Keď Beneš ešte žil a bol prezidentom re-

publiky, vtedy Nejedlý prijal roku 1945 od Beneša ministerské menovanie 

a ministerskú prísahu skladal do rúk toho, ktorého dnes zradcuje! 

 Skúmajme teraz nakoľko obstoja Nejedlého obvinenia ohľadne Ho-

džovej a Syrového vlády, resp. jej členov. 

 Zo stránky ústavnoprávnej možno týmto vládam vytýkať iba to, že ne-

predložili Národnému zhromaždeniu uznesenia ministerských rád, 

v ktorých sa vlády podrobili diktátom o odstúpeniu sudetského územia, 



223 
 

resp. že nezvolali za tým účelom parlament. K tomu treba poznamenať, že 

vlády si boli dobre vedomé toho, že podľa ústavy sa k platnému odstúpeniu 

štátneho územia vyžaduje parlamentom uznesený ústavný zákon. Prečo ne-

bol parlament predsa zvolaný? Boli pre to rôzne dôvody. Najhlavnejší bol 

ten, že parlament by vtedy stál pred tým istým ťažkým rozhodovaním, pred 

ktorým stála vláda, keď nútená neodvratnými okolnosťami musela prijať 

ultimátum, resp. diktát. Podľa toho, aká bola vtedy situácia, podľa ústavnej 

listiny vyžadovaná trojpätinová parlamentná väčšina by sa nemohla roz-

hodnúť inak, než ako to urobila vláda. Táto väčšina by si vtedy nevzala na 

svedomie, aby bol národ vrhnutý do bezvýhľadnej, izolovanej, katastrofálnej 

vojny. Situácia by preto bola taká, že ústavnou listinou vyžadovaná parla-

mentná väčšina by uznesenie vlády schválila. My sme nechceli pripustiť, aby 

takýmto spôsobom Národné zhromaždenie schválilo odstúpenie sudetského 

územia a aby sa to stalo ústavným zákonom. Keď tu už bola kategorická 

nutnosť podrobiť sa ultimátu, resp. diktátu a z prinútenia odstúpiť sudetské 

územie, potom nech to neurobí Národné zhromaždenie a ústavný zákon, ale 

iba vláda. Odstúpenie územia najvyšším zastupiteľstvom ľudu, Národným 

zhromaždením a ústavným zákonom, by bolo nebezpečným vzhľadom na 

budúci vývin. Naproti tomu vládny akt nemá zďaleka takého významu 

a váhy, než je tomu s parlamentným zákonom, a to ešte so zákonom ústav-

ným. Ináč sa vláda pri zodpovedaní anglo-francúzskych nót úzkostlivo vy-

hýbala tomu, aby výslovne vyhlásila, že prepúšťa sudetské územie Nemecku. 

Tak v nóte z 21. septembra, ako aj v ústnej odpovedi ministra zahraničia 

Kroftu na mníchovský diktát sa užilo obratov „vláda československá přijímá 

v tomto postavení s pocity bolesti francouzské a britské návrhy předpoklá-

dajíc...“ resp. „jménem presidenta a své vlády prohlašuji, že se podrobujeme 

rozhodnutí, k němuž došlo v Mnichově bez nás a proti nám“. (Mnichov 

v dokumentech I., s. 169 a 275). Voči Nemecku a voči Hitlerovi sme nikdy 

žiadne vládne ani iné vyhlásenie nerobili v tom zmysle, že im prepúšťame 

sudetské územie. Nikdy sme sa s Hitlerom alebo s nemeckou vládou o tom 

nedohodovali, tým menej sme s nimi neuzavreli zmluvu o odstúpeniu Sudet, 

ako to urobila napr. Leninova vláda, keď uzavrela brestlitovskú mierovú 

zmluvu s nemeckou cisárskou a rakúsko-uhorskou vládou o zrieknutí sa 

Ukrajiny atď. Československá vláda svoje vyhlásenia robila vždy len voči zá-

stupcom Francúzska a Anglicka, i takto hľadiac význam svojho konania 

oslabiť a otupiť vzhľadom na budúci vývin. Československá vláda za svoje 

konanie prevzala zodpovednosť sama a v presvedčení, že história to kladne 

ocení, keď v tejto osudovej veci z uvedených najzávažnejších dôvodov ne-

chala parlament stranou. 
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 Absolútne neobstojí výčitka, že sa prezident a vláda báli parlamentu, 

pretože vraj si sotva „troufal dát souhlas pro kapitulaci před tváří pobouře-

ného lidu“. Vláda predložila celú vec tzv. „jedenapadesátke“, parlamentné-

mu výboru zloženého z 51 členov všetkých politických strán vládnej koalície, 

ktorá vtedy, zvlášť po rozpustení Henleinovej strany a straty mandátov všet-

kých jej poslancov a senátorov, tvorila veľkú väčšinu Národného zhromaž-

denia. Tento 51 členný výbor po dlhšej debate jednohlasne schválil postup 

vlády. To znamenalo, že majoritné strany by aj v pléne Národného zhro-

maždenia postupovali rovnako. Keď Fierlinger a Nejedlý tvrdia, že by tomu 

tak nebolo, prečo potom nepodali tí, ktorí boli s vládnym postupom nespo-

kojní, žiadosť o zvolanie parlamentu? Podľa ústavy mali k tomu za určitých 

podmienok právo a prezident republiky by bol potom povinný parlament 

zvolať. Prečo nepodali komunistickí poslanci a senátori takúto žiadosť? Pre-

čo nezbierali podpisy na túto žiadosť u tých ostatných poslancov 

a senátorov, ktorí, podľa komunistických tvrdení, boli s vládou nespokojní? 

Nuž, to sa dá vysvetliť veľmi jednoducho. Ak by si pri zvolaní parlamentu 

komunistickou stranou vedený „pobouřený lid“ vymohol, aby väčšina záko-

nodarcov predsa len neschválila vládny postup a aby ultimátum, resp. diktát 

veľmocí bol zamietnutý, potom by okamžite vypukla pre nás izolovaná voj-

na, za čo ale komunisti – ako som na inom mieste obšírne uviedol – zodpo-

vednosť prevziať nechceli. Komunistická strana so zvolaním parlamentu len 

agitovala, ale žiadny vážny pokus k tomu neurobila. Práve tak, ako neurobi-

la najmenší pokus ani v tom, aby pomocou „pobouřeného lidu“ presadila 

u prezidenta Beneša odvolanie prijatia anglo-francúzskych podmienok, ho-

ci, ak by chcela, mohlo sa jej to v tých pohnutých časoch ľahko podariť. 

 Nuž, fakt je, že ľud bol nesmierne pobúrený, predovšetkým proti Hit-

lerovi a Nemcom, potom proti francúzskej a anglickej vláde, ale i proti pre-

zidentovi Benešovi a našej vláde. Ale i Beneš bol pobúrený, keď mu v noci 

dali ultimátum, aby odstúpil sudetské územie, a podobne i my všetci vo vlá-

de. Ale pobúrenie proti Benešovi sa ihneď zmiernilo, keď sa ukázalo, že boj 

v izolovanej vojne by priviedol na národ ešte väčšiu katastrofu, katastrofu, 

ktorá by zasiahla priamo fyzickú existenciu národa. A k tomuto zmierneniu 

pobúrenia značne prispela i komunistická strana. Ako som na inom mieste 

uviedol, komunistická strana vydala bezprostredne po Mníchove vyhlásenie, 

že „jakýkoli zoufalý výbuch by byl chybou“. (Por. s. 180). A Zdeněk Nejedlý 

sa tiež pričinil k tomuto zmierneniu, keď sa vo verejnom prejave dojemne 

lúčil so sudetskými Nemcami, ubezpečujúc ich, že český národ chce s nimi 

naďalej žiť v susedskom priateľstve! Revolučné pobúrenie Zdeňka Nejedlé-

ho – ako vidieť – schladlo veľmi rýchlo. 
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 Hlavný dôvod prezidenta a vlády pre nezvolanie parlamentu bol teda 

ten, aby sa znemožnilo uzákonenie odstúpenia sudetského územia Nemec-

ku. Úmysel vlády nesmeroval k tomu, aby ústava bola zlomyseľne porušená, 

ale naopak k tomu, aby jeden z najvyšších ústavných princípov, totiž terito-

riálna integrita štátu, bola aspoň právne zachránená, keď sa už jej faktické-

mu porušeniu nedalo vyhnúť. Ináč, po mníchovskej dohode štyroch veľmo-

cí, podpísanej nimi v noci z 29. na 30. septembra, nebolo na zvolanie par-

lamentu už ani času, pretože podľa tejto zmluvy vyprázdnenie sudetského 

územia sa muselo započať už deň na to, teda 1. októbra. To znamenalo, že 

toho dňa vstúpilo nemecké vojsko na naše územie a každé sprotivenie sa by 

vyvolalo okamžitú vojnu, v ktorej by sa boli Británia a Francúzsko postavili 

proti nám. 

 Čo sa týka trestnej zodpovednosti členov vlády, títo boli stíhateľní, 

keď úmyselne alebo z hrubej nedbalosti porušili ústavné alebo iné zákony. 

Nezvolanie parlamentu, resp. nepredloženie mu mníchovskej dohody sa ne-

stalo – ako som ukázal – zlomyseľne, ale naopak, v úmysle chrániť dôležitý 

ústavný princíp. Vyššie som už poukázal aj na to, že na prezidenta Beneša 

nemožno vzťahovať žiaden trestný paragraf, a to isté platí i na členov vlády. 

Zlostné výpady Zdeňka Nejedlého postrádajú znalosti vtedy platného práva 

a sú celkom neopodstatnené. 

 Rovnako neopodstatnená je výčitka, že sa vláda voči veľmociam neod-

volávala na to, že bez parlamentu nemôže rozhodovať. Práve opak toho je 

pravda. Keď francúzsky a anglický vyslanec odovzdávali dňa 19. septembra 

prezidentovi Benešovi nótu požadujúcu odstúpenie oblasti s viac než 50%-

ovou nemeckou väčšinou, 

 

president byl velmi pohnut a rozčilen. Jeho první poznámka byla, že 

poněvadž jeho vláda nebyla přibrána k poradě, když se projednávali 

otázky, které se jí tak hluboce dotýkají, nemá v úmyslu vůbec odpoví-

dat. Mimo to je konstitučním presidentem a musí věc předložit vládě 

a také, řekl, nejprve parlamentu. (Mnichov v dokumentech I., s. 147, 

podč. I. D.). 

 

Týmito slovami to líčil anglický vyslanec Newton. Hodžova vláda, ako je 

známe, dala na anglicko-francúzsku nótu zamietavú písomnú odpoveď, da-

tovanú z 20. septembra, v ktorej medzi iným uviedla i toto: 

 

Vláda československá nemůže z důvodů ústavních učinit rozhodnutí, 

které se týká hranic. Rozhodnutí takové nebylo by možné bez porušení 

režimu demokratického a právního řádu československého státu. Na 
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každý způsob bylo by třeba dotázat se parlamentu. (Por. c. d., s. 149, 

podč. I. D.). 

 

Tieto naše argumenty však u dvoch západných mocností nenašli ohlasu. 

 Zo všetkého, čo som tu uviedol, vidieť, že stanovisko prezidenta Bene-

ša a vlády bolo pri opomenutí Národného zhromaždenia vo veci odstúpenia 

sudetského územia nasledovné: 

 Vláda si bola vedomá toho, že právoplatne odstúpiť štátne územie 

možno len uznesením Národného zhromaždenia kvalifikovanou väčšinou 

a ústavným zákonom. Každý iný akt, ktorý postráda tieto náležitosti, je 

právne neplatný, resp. z neho plynúce faktické konzekvencie nemajú práv-

nej relevancie. Vláda si bola vedomá, že jej akt podrobenia sa bez uvedeného 

súhlasu parlamentu nemá právnej relevancie. Aby jej akt nenadobudol 

právnej relevancie, preto ho nepredložila parlamentu, ktorý by za vtedajšej 

medzinárodnej mocenskej situácie a pod nátlakom okolností musel akt vlá-

dy schváliť, a tým násilné faktické odlúčenie sudetského územia učiniť plat-

ným i z hľadiska práva. Odbojové hnutie za druhej svetovej vojny sa potom 

úspešne mohlo odvolávať, že odstúpenie Sudet nebolo platné. 

 

 

39. Prečo sme nešli do vojny spoliehajúc sa 

na pomoc Sovietskeho zväzu? 
 

 

Fierlinger a ostatní autori komunistickí tvrdia, že sme spolu so Sovietskym 

zväzom preto nešli do vojny, lebo sme nechceli, aby sa v prípade víťazného 

výsledku vojny pre nás, náš štát, nedostal hospodársky, sociálne a politicky 

pod prevážny vplyv Sovietsky zväzu a komunistickej strany. Najmarkantnej-

šie vyjadril toto komunistické stanovisko Zdeněk Nejedlý, keď napísal: 

 

Ke kapitulaci došlo z docela jiného důvodu. Ze strachu před Sovětským 

svazem. Ano, ze strachu před Sovětským svazem, který byl u tehdy 

vládnoucích lidí větší než strach z Hitlera. Raději Hitler než Stalin, by-

lo možno slyšet jak mezi vládními lidmi, tak mezi našimi velkoprůmy-

slníky, velkostatkáři a bankéři s panem Preissem v čele. A ne z toho 

měli strach, že by nám Sovětský svaz ublížil. Naopak jeho pomoci se 

báli... A báli se i naši vedoucí politikové, kteří zase politicky nepřáli 

Sovětskému svazu, a po celou dobu první republiky stáli proti němu. 

I těm bylo nemilé i jen pomyslit, že by v případě sovětské pomoci Čes-

koslovensko bylo se octlo v úzkém svazku se SSSR a mimo komplot, 
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předený západními velmocemi proti SSSR. Proto hnali plnou parou 

věci ke kapitulaci. Jako prostředku, jenž by učinil sovětskou pomoc 

bezpředmětnou. A tak jim na tom záleželo, že kvůli tomu byli ochotni 

uvést celý národ v největší neštěstí celých jeho dějin. 

(Mnichov v dokumentech II., s. IX.). 

 

Z článku Nejedlého som schválne necitoval vetu o tom, že vedúci mužovia 

Československa vtedy „věděli, že šel-li by Sovětský svaz s námi – a on by byl 

šel – že bychom to byli určitě vyhráli, tehdy snadněji než potom, kdy Hitler 

postavil proti Sovětskému svazu moc celé Evropy.“ (Podč. I. D.). Nechcel by 

som si zdôrazňovaním tejto pasáže, ktorá prezrádza neuveriteľnú politickú 

a strategickú naivnosť (wie sich das der kleine Moritz vorstellt), uľahčiť po-

lemiku s ostatnými vývodmi Nejedlého. 

 O tom, že by naši vedúci politici stáli po celú dobu prvej republiky 

proti Sovietskemu zväzu, som už obšírne pojednal v predošlých kapitolách 

tohto spisu.20 Nemožno to tvrdiť zvlášť od toho času, čo roku 1935 Beneš 

uzavrel so Sovietskym zväzom aliančnú zmluvu. 

O tom, že dr. Preiss a vedúci mužovia československého priemyslu, 

agrárne kruhy a živnostníci, neboli priatelia komunizmu, nemôže byť, prav-

da, sporu; priatelia komunizmu neboli ani sociálni demokrati, ani iné znač-

né časti pracujúceho ľudu československého. Títo poslední hlavne z toho 

dôvodu, že nesúhlasili, aby menšina národa násilím natisla svoju vôľu väč-

šine národa, čo by pokladali za nedemokratické. Pri všetkých politických 

voľbách v Československu, konaných za prvej republiky (a boli to voľby na-

prosto slobodné) s obligatórnou tajnosťou hlasovania a so zastúpením všet-

kých volebných strán (teda i komunistov) vo volebných a hlasovacích komi-

siách, komunistická strana nikdy nedosiahla v celoštátnom pomere viac než 

12% všetkých hlasov. Aby táto 12 percentná menšina etablovala svoju dikta-

túru nad ostatnými 88 percentami obyvateľstva, to nechcel nikto, kto sa po-

kladal za poctivého demokrata. Ale vláda takejto menšiny, to bol program 

Komunistickej strany Československa a i komunistickej Internacionály. So-

vietsky zväz ako štát však nikdy nič takého od nás nežiadal. Naopak, pokla-

dal naše vnútorné štátne a politické zriadenie za výlučne našu domácu zále-

žitosť. Ani mu nenapadlo, aby aliančnú zmluvu, uzavretú s nami v roku 

1935, vykladal tak, že by v prípade víťazstva nad fašistickým Nemeckom 

nám mohol nadiktovať politické zriadenie podľa sovietskeho vzoru. Možno-

že počítal s tým, že v prípade víťazstva a pod jeho dojmom sa tá 12%-ná 

menšina zväčší; čo sa inak ukázalo pri voľbách v roku 1946, keď KSČ dostala 
                                                             
20 Viď Ivan Dérer: Antifierlinger II. Politické pamäti 1914-1938. Bratislava: Communio 
Minerva; Faber, 2016. 
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v českých zemiach vyše 40% a na Slovensku 30% hlasov. Ale i tak pokladal 

Sovietsky zväz takýto vývoj vecí za domácu záležitosť československú, na 

ktorú ako štát vplývať nechcel. Túto zásadu nevmiešavania sa do vnútor-

ných vecí Československa nesčíselnekrát verejne prízvukovali zodpovední 

sovietski štátnici tak pred druhou svetovou vojnou, ako i po nej. Po tejto 

stránke teda nemuseli mať nekomunistické vrstvy československého ľudu 

žiadnych obáv. Ani ich nemali, pretože boli pevne presvedčené, že komunis-

ti ostanú v našom národe vždy len menšinou. 

 Ak by mali nekomunistické vrstvy národa obavy, že by víťazní Sovieti 

mohli rozhodujúcim spôsobom vplývať na utváranie sa vnútropolitických 

pomerov v Československu, potom by sa to mohlo vzťahovať len na prípad, 

keď by sa Sovietsky zväz zúčastnil vojny proti Nemecku v spolku s ostatnými 

západnými veľmocami. O tom, že Sovietsky zväz nemohol vyhrať vojnu proti 

Nemecku sám, totiž len v spolku s nami, nemal u nás nikto ani najmenších 

pochybností; práve tak, ako nik u nás nemal pochybnosti o tom, že Soviet-

sky zväz by do takejto izolovanej vojny vôbec nešiel. Je priam smiešne tvr-

diť, že by u nás niekto mal strach z víťazstva Sovietov v izolovanej vojne, te-

da strach z niečoho, čo pokladal každý za celkom vylúčené. 

 A ak by tu býval strach z rozhodujúceho vplyvu Sovietskeho zväzu 

v prípade jeho víťazstva v rámci celoeurópskej a svetovej vojny, potom by sa 

vplyv živlov, ktorí mali v národe takéto obavy, musel prejaviť v ich machiná-

ciách, smerujúcich k tomu, aby k takejto veľkej konflagrácii neprišlo. Boli 

sme svedkovia toho, že takéto machinácie prevádzali anglickí a francúzski 

štátnici a politici. Výsledok ich machinácií bolo anglicko-francúzske ultimá-

tum na Pražskom hrade a mníchovský diktát. Zo strany rozhodujúcich poli-

tických a hospodárskych činiteľov Československa sa ale nikto takýchto ma-

chinácií nezúčastnil. Keď v roku 1938 išlo o záchranu Československa, všetci 

naši rozhodujúci politickí a hospodárski činitelia boli odhodlaní viesť národ 

do veľkej európskej a svetovej vojny, spolu so Sovietskym zväzom a so zá-

padnými mocnosťami! Nezabudnuteľným dojmom pôsobil na každého prí-

tomného priebeh veľkej schôdze skoro všetkých rozhodujúcich politických 

činiteľov republiky, ktorá sa odohrávala pod predsedníctvom prezidenta 

Beneša 23. septembra 1938 večer na Pražskom hrade. Boli tam prítomní 

ministri vlád Syrového a Hodžu, predsedovia všetkých koalovaných strán, 

teda nielen socialisti, ale i klerikáli, agrárnici, zástupcovia národného zjed-

notenia (strany najpravejších nacionalistov), zástupcovia armády a hlavný 

veliteľ armády pre prípad vojny gen. Krejčí. Prezident Beneš referoval 

o tom, že pre ďalšie agresívne chovanie sa Hitlera nám vlády Francúzska 

a Anglicka zdeľujú, že nám nemôžu už ďalej radiť, aby sme nemobilizovali. 
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Na to sa porada uzniesla, že má byť prevedená všeobecná mobilizácia všet-

kých našich branných síl. Hneď na to zvolaná ministerská rada tento návrh 

jednohlasne prijala. Tak prezident Beneš, ako i ostatní účastníci porady 

a ministerskej rady pokladali vtedy za isté, že Francúzsko a Anglicko sú od-

hodlané ísť na našu obranu do vojny. Po strašných dňoch, nasledujúcich 

bezprostredne po prijatí anglo-francúzskeho ultimáta, zdelenie o obrate 

v stanovisku dvoch západných mocností bolo všetkými účastníkmi porady 

prijaté s veľkým uľahčením a zadosťučinením. Všetci sme uvažovali takto: 

buď cúvne teraz Hitler pred jednotným krokom západných veľmocí 

a Sovietskeho zväzu, k vojne nepríde a Československo ostane zachované 

v jeho tradičných hraniciach; alebo bude všeobecná vojna, do ktorej bezpeč-

ne môžeme viesť národ s viac ako dobrým výhľadom na to, že sa čestne 

a úspešne ubránime. Za takýchto okolností každý z účastníkov vzal na seba 

zodpovednosť za obete, ktoré by musel národ priniesť v takejto vojne. Nikto 

nemal námietky, ani výhrady, ani obavy, že by účasť Sovietskeho zväzu, 

v prípade víťazného konca vojny, mohla priviesť zmenu vnútorných pome-

rov Československa v zmysle komunistickom. Keď sa porada o deviatej ve-

čer rozišla, generál Syrový, vtedy šéf generálneho štábu pre prípad vojny 

a predseda vlády, vyzval prezidenta Beneša, aby okamžite opustil Hrad, pre-

tože s úplnou istotou očakával, že Nemci ešte tej noci budú bombardovať 

Prahu a predovšetkým Hrad. Všetci sme boli presvedčení, že obrat v politike 

Západu a naša všeobecná mobilizácia nás priviedli bezprostredne na okraj 

vojny, ktorá – ak Hitlera nepovalia – každú chvíľu môže vypuknúť. Je cel-

kom neodôvodnené, keď sa tvrdí, že niekto z rozhodujúcich činiteľov mal 

vtedy strach pred účasťou Sovietskeho zväzu na takejto vojne. Bol som na 

tých poradách a viem, že tomu tak nebolo. 

 V septembrových pohnutých dňoch som ako člen Hodžovej vlády, ale 

i súkromne diskutoval o výhľadoch prípadnej vojny nielen s členmi vlády, 

ale aj s predstaviteľmi politických strán, s generálmi a s hospodárskymi či-

niteľmi. Nikdy som od nikoho nepočul, že by on alebo ľudia jemu politicky 

blízki, mali nejaké obavy alebo strach pred účasťou Sovietskeho zväzu vo 

vojne, a z toho, že by sa v priebehu vojny, alebo po nej, komunistická politi-

ka mohla u nás rozhodujúcim spôsobom uplatniť. Poznamenávam, že pravi-

čiarske kruhy vládnej koalície ma pokladali vždy za silne nacionálne orien-

tovaného sociálneho demokrata, pred ktorým nemuseli skrývať mnohé, čo 

pred inými nevyjavili. 

 Keď teda komunistickí autori a Nejedlý tvrdia, že k septembrovej ka-

pitulácii došlo zo strachu pred Sovietskym zväzom, nemôžu sa pri tom od-

volávať na skutočnosti, ale ide im len o to, aby vedúcich činiteľov prvej re-
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publiky stoj čo stoj očiernili a komunistickou stranou vtedy prevádzanú agi-

tačnú politiku postavili do priaznivého svetla, menovite aby zastreli skutoč-

nosť, že z tých istých dôvodov, z ktorých pražská vláda musela sa podrobiť 

diktátu veľmocí, oni (komunisti) neprevzali vedenie národného odporu do 

svojich rúk, nevynútili si účasť a vedenie vo vláde a odvolanie kapitulácie, 

hoci – podľa ich vlastného tvrdenia – všetky objektívne a subjektívne pod-

mienky pre to boli dané. 

 

II. 

Keď bolo jasné, že Francúzsko a Veľká Británia za nás do vojny nepôjdu, 

keď nám to na nočnej audiencii na Pražskom hrade kategoricky 

a ultimatívne vyhlásili, a keď sa k tomu Mníchovskou dohodou voči Hitlero-

vi zaviazali, vtedy vznikla otázka, či môžeme ísť do vojny izolovanej, spolie-

hajúc sa jedine na pomoc Sovietskeho zväzu. Už som poukázal na to, že 

o rozsahu tejto pomoci sme od ZSSR nemali žiadneho presného uistenia. 

 Otázku tú sme riešili s vylúčením každého politického momentu jedi-

ne podľa objektívnych strategických, vojenských hľadísk. Aj keď sme vyhla-

sovali, že by sme sa v prípade izolovanej vojny ocitli vedľa komunistického 

Ruska v protive voči celému ostatnému svetu, nevyjadrovali sme tým poli-

tickú, ale vojenskú obavu. Politická izolovanosť by sa totiž vo vojne prejavo-

vala i v úplnej vojenskej izolácii. Ani my, ani Sovietsky zväz, by sme zo stra-

ny Západu nemohli počítať so žiadnou podporou v našom vojnovom úsilí. 

Niečo iné by bolo, ak by proti Nemecku vystúpili spolu so Sovietskym zvä-

zom aj západné mocnosti. To by pre nás a pre Sovietsky zväz znamenalo 

účinnú podporu Západu. Francúzske pozemné sily, celá nedotknutá fran-

cúzska armáda, podporovaná sprvu síce len slabšími vojenskými silami 

Anglicka, by bola viazala značné časti Hitlerových vojsk. Hitler by nemohol 

udrieť všetkými svojimi silami na Československo, už ani preto nie, že by 

musel značné vojská rezervovať i proti prípadnému útoku Sovietskeho zvä-

zu. V takomto prípade by malo Československo najlepšie výhľady na to, že 

sa proti nemeckým útokom víťazne ubráni. Blokáda anglického loďstva by 

znemožnila alebo značne obmedzila zásobovanie Nemecka potravinami a 

surovinami, potrebnými pre vedenie vojny. Francúzske loďstvo by paralyzo-

valo v Stredozemnom mori prípadné machinácie Mussoliniho Itálie. Musso-

lini by vtedy vôbec nevstúpil do vojny na strane Hitlera a Malá dohoda by 

bola bezproblémovo fungovala na zamedzenie útoku horthyovského Maďar-

ska na Československo. Aj beckovské Poľsko by muselo zaujať prinajmen-

šom neutrálny postoj. Letecké sily Západu a Východu by systematicky bom-

bardovali objekty nemeckého vojenského priemyslu, nemecké železnice, 
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cesty, mosty a iné pre vedenie vojny dôležité body a ničili by tak nemecký 

vojnový potenciál. Západ a hlavne Spojené štáty by nás a Sovietsky zväz od 

samého začiatku vojny bohato zásobovali všetkým možným vojnovým mate-

riálom. Slovom, západný svet by bol vynaložil všetko svoje úsilie na pomoc 

Sovietskemu zväzu tak, ako to potom urobil neskoršie počas druhej svetovej 

vojny. Lenže bol by tu býval veľký rozdiel. Počas druhej svetovej vojny mal 

totiž Hitler tú výhodu, že mohol rad radom postupne a v určitom časovom 

odstupe zlikvidovať najprv Československo, potom Poľsko, potom malé zá-

padné štáty a nakoniec samotné Francúzsko. Mohol tak nasadiť proti kaž-

dému z nich všetky svoje vojenské sily a dostať tak do svojej moci celú zápa-

doeurópsku pevninu. Ak by boli ale západné mocnosti šli v roku 1938 spolu 

so Sovietskym zväzom do vojny na obranu Československa, potom by sa hit-

lerovské Nemecko hneď na začiatku vojny dostalo do zovretia Francúzska, 

Československa a Sovietskeho zväzu a Hitler by musel svoje vojská rozptýliť 

na západ, na juh a na východ.  

Všetky tieto výhody pre nás a pre Sovietsky zväz by však boli odpadli v 

prípade izolovanej vojny. Hitler by nebol zo všetkých strán obklopený, jeho 

vojnový potenciál by nebol Západom ničený, potraviny a vojnový materiál 

by sa voľne dostávali zo západu a z juhu do jeho rúk a smerodajné francúz-

ske a anglické kruhy by Hitlera ešte viac podporovali, len aby Sovietsky zväz 

a jeho vojenskú silu oslabili. Poľsko by sa postavilo nepriateľsky proti So-

vietskemu zväzu, podobne i Rumunsko; Juhoslávia by sa bola neutrálne po-

zerala na beh udalostí, len sympatie jeho národov k nám by boli vytvorili 

zbory dobrovoľníkov, ktorí by sa ale k nám sotva mohli dostať. Boli to z hľa-

diska obrany Československa veľmi dôležité vojenské ohľady, ktoré nám 

vnucovali základné obavy, aby sme sa nedostali spolu so Sovietskym zväzom 

v izolovanej vojne do protivy s ostatným svetom. Nebol to teda strach z ko-

munistického zriadenia Sovietskeho zväzu. 

 

III. 

Rozhodnutie neísť do izolovanej vojny, ani pri eventuálnom poskytnutí po-

moci zo strany Sovietskeho zväzu, padlo po dôkladnom uvážení všetkých do 

ohľadu prichádzajúcich vojenských momentov. Prišli sme k tomu opodstat-

nenému presvedčeniu, že pomoc poskytnutá Sovietskym zväzom by nemoh-

la byť účinná, nemohla by prísť včas a ani pre nás v najlepšom prípade by 

nemohla spôsobiť, aby dovtedajšie hranice Československa ostali zachova-

né. 

Ohľadne rozsahu vojenskej pomoci Sovietskeho zväzu panovala v 

Prahe veľká neistota, pretože – ako som už uviedol – z tej stránky sa vláda 
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Sovietskeho zväzu voči nám pre prípad izolovanej vojny presne nevyjadrila. 

Ako som na iných miestach už citoval, Fierlinger v tej veci posielal protire-

čiace si správy. Niekedy hlásil, že Sovietsky zväz pomôže za každých okol-

ností, inokedy zas uvádzal výroky zodpovedných moskovských činiteľov o 

tom, že Sovietsky zväz to ešte sám nevie, ba dokonca že sa v prípade zrady 

Francúzska celkom stiahne z európskych konfliktov. Fierlinger to tuším ro-

bil tak, ako náš parížsky vyslanec Osuský, ktorý vo svojich správach do Pra-

hy raz varoval, aby sa Nemcom nerobili žiadne ústupky, inokedy ale našej 

vláde vytýkal, že nevychádza dosť v ústrety nemeckým požiadavkám. Možno 

sa tým títo diplomati chceli iba kryť, aby sa pri budúcom vývine vecí mohli 

odvolávať na to, že všetko predvídali, či už vývin vyústil tým alebo oným 

smerom.  

Na podklade Fierlingerových správ sa mohli vykonštruovať dve even-

tuality sovietskej pomoci v izolovanej vojne. Jedna eventualita bola, že by 

nám Sovietsky zväz poskytol anonymnú pomoc, t. j. takým spôsobom a v 

takom rozsahu, že by to nemuselo viesť ku vyslovenej vojne Sovietskeho 

zväzu s Nemeckom. V určitej miere bol už na to príklad v Španielsku. Tam 

Sovietsky zväz poskytoval takúto pomoc španielskej republikánskej vláde v 

občianskej vojne proti Francovi. Hitler zase všemožne pomáhal spolu s 

Mussolinim frankovým vzbúrencom a španielska vláda nevyhlásila vojnu 

ani Nemecku ani Taliansku. Nemecké lietadlá s nemeckými pilotmi a vo-

jakmi sa denne stretávali v Španielsku v bojoch so sovietskymi lietadlami a 

pilotmi. Sovietski vojaci ako dobrovoľníci tam viedli tuhé boje s nemeckými 

hitlerovskými fašistami; sovietski generáli riadili vojenské operácie na jed-

nej strane a hitlerovskí nemeckí generáli na druhej strane. A predsa z toho 

nebola vojna Nemecka proti Sovietskemu zväzu.  

Druhá eventualita by bola taká, že by nám Sovietsky zväz poskytol 

pomoc takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorá by urobila vojnu medzi 

Sovietskym zväzom a Nemeckom nevyhnutnou. To by sa mohlo stať tak, že 

Sovietsky zväz by hneď vyhlásil vojnu Nemecku, alebo by čakal až mu ju 

Nemecko vyhlási, ale od samého začiatku by robil tak, ako keby už bol sku-

točne vo vojnovom stave. V týchto prípadoch by mohol Sovietsky zväz hneď 

mobilizovať všetky svoje branné sily, alebo nariadiť len čiastočnú mobilizá-

ciu.  

Ak by nastala len prvá eventualita, po stránke vojenskej by to pre našu 

obranu znamenalo len o málo viac než žiadna pomoc a bolo by sa to dalo 

hodnotiť viac-menej len ako dôraznejšia morálna podpora. K tomu veru nie 

je treba nejaké bližšie vysvetlenie.    
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Vysvetliť treba ale to, prečo sme pokladali i prípadnú totálnu pomoc 

Sovietskeho zväzu za neúčinnú. Za účinnú pomoc sme totiž mohli pokladať 

len tú, ktorá by: 

1. prišla včas, t. j. skôr, než by nemecké armády zdolali náš branný od-

por a než by obsadili celé Československo. Pomoc by musela byť uskutočne-

ná silami, ktoré by i v ďalšom priebehu vojny účinne bránili Nemcom, aby 

Československo obsadili, respektíve obsadené držali, alebo, 

2. by sa síce pomoc Sovietskeho zväzu plne prejavila až po zdolaní 

nášho odporu a po obsadení Československa, ale v ďalšom priebehu vojny 

by viedla k vyhnaniu fašistických armád z územia nášho štátu, alebo aspoň k 

takému vytvoreniu pomeru vojnových síl sporných strán a k takej európskej 

medzinárodnej konštelácii, že by sa mohla s istotou očakávať reštitúcia čes-

koslovenského štátu v jeho predošlých hraniciach.     

Skúmajme teraz, či zodpovední štátnici Československa, po dôklad-

nom a objektívnom uvážení všetkých skutočností, správne posudzovali v 

roku 1938 situáciu tak, že prípadná, i totálna vojenská pomoc Sovietskeho 

zväzu nepovedie k žiadnemu z týchto výsledkov.  

 

IV. 

Predovšetkým treba zodpovedať otázku, či by sme boli mohli v izolovanej 

vojne klásť odpor proti nemeckému fašistickému náporu tak dlho, až by so-

vietske vojská dosiahli územie nášho štátu, alebo ríšskonemecké územie tak, 

aby Hitler už nemohol forsírovať dobytie Československa s nádejou na ús-

pech. S touto otázkou sa zaoberala československá vláda za predsedníctva 

prezidenta Beneša na porade na pražskom hrade spolu s predsedami všet-

kých koalovaných strán a s vedúcimi generálomi armády. Bola to porada, na 

ktorej sa pretriasali všetky do ohľadu prichádzajúce vojenské momenty, na-

še strategické položenie a i možné účinky prípadnej pomoci Sovietskeho 

zväzu. Mala dramatický priebeh. Hlavná váha bola na tom, čo nám povedia 

na tieto otázky vojaci. Generáli Krejčí a Syrový boli priam bombardovaní 

konkrétnymi otázkami, na ktoré účastníci porady žiadali konkrétne odpove-

de. Pretože sme chceli rozhodovať jedine podľa strategických a vojenských 

hľadísk, museli sme do nich jasne vidieť. A tu treba konštatovať fakt, ktorý 

sa iste navždy vryl do pamäti všetkých účastníkov porady. Generál Krejčí, 

ktorý bol vtedy už menovaný hlavným veliteľom všetkých našich branných 

síl pre prípad vojny, nebol schopný, aby nám zodpovedal konkrétne dané 

otázky. Vždy odpovedal stereotypnými vlasteneckými frázami, „musíme bo-

jovať bez ohľadu na výsledok“, „radšej umrieť, než kapitulovať“, „armádu 

máme na to, aby bojovala“, „duch armády je znamenitý, len sa nebáť“, „len 
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žiadne zbabelé úvahy“ a podobne. Vôbec sa choval tak, že to vzbudilo podi-

venie, ba i obavy. Bol nervózny, červený ako rak a po každej svojej vlaste-

neckej odpovedi sa zvalil celkom vyčerpaný do kresla. Mali sme dojem, že 

má veľkú trému, ako to býva u študentov pred prísnymi skúškami. Nie je-

den z prítomných si vtedy pomyslel: ako ten povedie vojská vo vojne, keď už 

teraz stratil hlavu! Miesto neho dal konkrétne odpovede na otázky generál 

Syrový, vtedy už šéf generálneho štábu pre prípad vojny. Nemal takú výreč-

nosť ako Krejčí, šlo to z neho po stránke štylistickej a rétorickej dosť nemo-

torne, ale nestratil ani na chvíľu duchaprítomnosť a rozvahu. Bolo vidieť, že 

suverénne ovláda všetko, čo sa týka armády a aj stratégie, a že ho nič nevy-

vráti z konceptu. Jeho reč bola: áno, áno alebo nie, nie; len konkrétnosti a 

žiadne frázy. Myslím, že si každý z jeho správania na porade odniesol do-

jem, že to je vojvodca, aký má byť, a vojak, ktorý by nestratil svoj skoro až 

cynický kľud, svoju chladnú rozvahu a schopnosť rozumného rozhodovania 

ani vtedy, keď by uprostred vojenského chaosu lietali okolo jeho hlavy guľky 

a granáty. Syrového kľud pôsobil potom aj na rozčúleného Krejčího, takže 

tento sa po dlhom otáľaní nakoniec nemohol vyhnúť tomu, aby konkrétne 

odpovedal na najdôležitejšiu a najrozhodujúcejšiu otázku jemu položenú. 

Táto otázka bola: ako dlho vydrží naša armáda s odporom proti nemeckým 

vojskám? Pritom sa predpokladalo, že útočiť budú nielen nemecké armády, 

ale i značná časť maďarskej armády a že i voči eventuálnemu útoku Poliakov 

bude treba časť našich vojsk rezervovať. Na túto rozhodujúcu otázku obaja 

generáli odpovedali: desať až štrnásť dní! Potom by už nebol žiaden organi-

zovaný odpor možný a museli by sme kapitulovať! Veľmi dôležité bolo, že 

takúto odpoveď dal i generál Krejčí, ktorý predsa do poslednej chvíle nielen 

radil k neústupnosti voči Hitlerovi, ale priamo požadoval, aby sme dali našej 

skvelej armáde príležitosť k obrannému boju proti nemeckej presile.  

Odpoveď vedúcich generálov pôsobila zdrvujúcim dojmom, ale predsa 

nebola prekvapujúca a neočakávaná. Každý, kto posudzoval pomery a dané 

skutočnosti so zdravým rozumom, nemohol prísť v podstate k iným záve-

rom. Neprekvapila napríklad ani Zdeňka Fierlingera, ktorý vo svojej knihe 

Ve službách ČSR (vyd. 1947) napísal na str. 77 toto: 

 

… naše situace se okupací Rakouska neobyčejně zhoršila. Všechny na-

še plány obrany a opevňovacích prací, jež původně připojení Rakouska 

k Německu nebrali v počet, dostali vážnou trhlinu. Bylo třeba pomýš-

leti na opevnění jižních Čech a jižní Moravy, a to při lhůtách – vzhle-

dem k překotnému vývoji událostí – velmi krátkých. Vybudování sku-

tečně souvislé, opevněné linie – jako byla linie Maginotova – téměř po 

celé délce hranic Slezska, Čech a Moravy, zdálo se při našich prostřed-
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cích podnikem takřka beznadějným. Ve válce každé protržení našeho 

pohraničního opevněného pásma, neb jeho obejití, například přes 

Maďarsko, hrozilo zkázou velké části naší armády. Původní naše pojetí 

bezpečnosti, zajištěné opevněným pohraničním pásmem, bylo obdo-

bou francouzské koncepce obrany na Maginotově linii a zavedlo též 

naši strategii do slepé uličky. Žádný stát, připravující se k obranné vál-

ce za své bytí či nebytí, nebyl ještě v tak těžké geografické a strategické 

situaci jako Československo v roce 1938. Přitom mu hrozil silný vnitřní 

nepřítel… 

 

Obranyschopnosť nášho štátu bola závislá na troch faktoroch: na opevne-

niach postavených na hraniciach, na organizovanosti a vyzbrojenosti našej 

armády a na jej vojnovom duchu. Od týchto faktorov tiež záviselo, ako dlho 

by sme boli schopní brániť sa proti nepriateľom hrnúcim sa na nás zo všet-

kých strán. Vo všeobecnej európskej vojne by sme boli iste čestne a úspešne 

obstáli. Iná situácia by však bola v prípade izolovanej vojny, ku ktorej by po 

odrieknutí Francúzska a Anglicka bolo v roku 1938 aj došlo. 

Skúmajme najprv, či by nám naše pevnostné pásmo bolo v takejto izo-

lovanej vojne poskytovalo garanciu úspešnej obrany a dlhotrvajúceho odpo-

ru.  

Je všeobecne známe, že v roku 1938 sme južnú hranicu štátu, susedia-

cu s Rakúskom, mali len veľmi nedostatočným spôsobom opevnenú. Dokiaľ 

bolo Rakúsko samostatným štátom, ktoré udržovalo s Československom 

dobrý susedský a priateľský pomer, nebolo tam potrebné naše hranice 

opevňovať. Keď ho ale Hitler v marci 1938 anektoval a obsadil, situácia sa 

zmenila, pretože i náš južný sused sa dostal do moci nepriateľskej hitlerov-

skej Nemeckej ríše. Netreba vysvetľovať, že od marca až do septembra, teda 

za pol roka, nebolo možné skoro 500 km hraničnú čiaru s Rakúskom opev-

niť, ako sme to mohli vykonať na ostatných štátnych hraniciach behom viac 

ako desiatich rokov. Celé južné hranice republiky, t. j. rakúske hranice 

Čiech, Moravy a Slovenska boli prakticky odkryté. 

Ale ani naše ostatné hraničné pevnosti neuzavreli hermeticky naše 

štátne územie. Vzhľadom na dĺžku týchto hraníc a na obmedzenejšie fi-

nančné prostriedky malého štátu to ani nebolo možné, aspoň nie tak, ako 

Maginotova línia hermeticky uzavrela Francúzsko od Nemecka. Pozname-

návam, že túto nepomerne mocnejšiu Maginotovu líniu dobyli Nemci za tri 

týždne od zahájenia ich ofenzívy proti Franzúzsku v júni 1940. Medzi hra-

ničnými opevneniami boli na mnohých miestach široké neopevnené pásma. 

Sám Fierlinger o tom píše (c. d., s. 124):  
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Použiv pozvání velkostatkáře Kolovrata, známého svým demokratic-

kým přesvědčením, zajel jsem si začátkem srpna (1938, pozn. I. D.) do 

domažlického kraje abych shlédl něco z našich pohraničních opevnění. 

Kolovrat byl z mála bývalých českých šlechticů, který dával najevo své 

pokrokové smýšlení. Již z prvního rozhovoru s ním jsem zpozoroval, 

do jaké míry je skeptický, pokud se týče dalšího vývoje. Mně zajímala, 

jak jsem již pravil, především naše opevnění. Ačkoli jsme prošli autem 

celý domažlický kraj, ačkoli jsme rozsáhle lesy Kolovratova velkostatku 

prošli pěško až k bavorským hranicím, nemohli jsme zjistit nic, co by 

připomínala nějaká, byť i běžná polní opevnění. Nečekal jsem ovšem 

skutečně souvislé opevněné pásmo, ale doufal jsem alespoň v nějaké 

známky příprav k obrně… Bylo mi vysvětleno, že se opevňovací práce… 

konají jenom na dvou místech, na strategicky důležitých bodech. Jinak 

zůstávaly volné průchody, několik desítek kilometru široké.  

 

Fierlinger si názory o „pochybnej cene našich opevnení“, ako sám naznačuje 

(s. 77), neutvoril len sám z vlastného svojho pozorovania, ale boli to i názory 

najsmerodatnejších sovietskych vojenských činiteľov. Fierlinger o tom píše 

(s. 132) toto: 

 

Maršál Šapošnikov dostal právě podrobnou zprávu od výpravy sovět-

ských důstojníku, která se vrátila z Československa, kde mezi jiným 

shlédla též naše opevnění v severních Čechách. (Bolo to v lete 1938, 

pozn. I. D.). Po večeři nám Šapošnikov v přátelském rozhovoru sdělil 

své dojmy ze zprávy, kterou bedlivě prostudoval. Vzpomenul taktiku 

husitů, kteří se také bránili za hradbou vozů. Ovšem tehdy ještě byla 

pohyblivá – podotkl Šapošnikov – zde však jde o skutečné pásmo pev-

ností, které této pohyblivosti nemá. Kromě toho se mu zdálo, že budu-

jeme svá opevnění… příliš blízko k nepříteli, který ze sousedních vrchů 

muže pouhým okem práce pozorovat a patrně dobře zná celý místopis 

našeho kraje a místa, kterými lze projíti. Cena podobných opevnění je 

tedy relativní. 

 

Poznamenávam, že maršal Šapošnikov bol šéfom generálneho štábu soviet-

skej armády.  

Fierlinger zhrnul svoje názory o cene našich opevnení v týchto vetách: 

 

Z domažlického kraje jsem si odnesl dojem, že naše opevnění na hra-

nicích, pokud skutečně existovala, mají význam spíše teoretický a psy-

chologický... možnost naší úspěšné obrany záležela tedy především v 

našich spojeneckých smlouvách, jejichž udržení a posílení mělo býti 

prvním cílem naší zahraniční politiky a diplomacie!“ (C. d., s. 125). 



237 
 

 

Inými slovami, Fierlinger tu vyslovoval všeobecne známu pravdu, že totiž 

naše opevnenia mali len relatívnu a nie absolútnu hodnotu. Oni by nám za-

bezpečili úspešnú a dlhotrvajúcu obranu len ak by naše spojenecké zmluvy 

fungovali, ak by teda Francúzsko bolo nám šlo spolu so Sovietskym zväzom 

a Veľkou Britániou na pomoc. V takom prípade by Hitler musel najväčšiu 

časť svojich vojsk poslať proti Francúzsku a Anglicku na západe a proti So-

vietskemu zväzu na východe. Proti nám by mohol útočiť len s menšími sila-

mi a s tými by sme sa boli pomocou našich pevností so zdarom vysporiadali. 

Nemohli nám však takúto úspešnú a dlhotrvajúcu obranu naše pevnosti za-

bezpečiť v prípade izolovanej vojny s Nemeckom. V takomto prípade mohol 

totiž Hitler i všetky tie svoje vojská, ktoré by ináč musel poslať proti Západu, 

hodiť proti nám, hodiť ich do medzier niekoľko desiatok kilometrov širo-

kých v pásmach našich opevnení a do našej slabo opevnenej južnej hranice. 

Takto by sa dostal do československého zázemia pravdepodobne nielen na 

jednom, ale na viacerých miestach, po čom by muselo nasledovať zlikvido-

vanie československého odporu v pevnostiach za veľmi krátku dobu. K tým-

to útokom na slabé, alebo celkom odkryté miesta našich hraníc by mohol 

Hitler použiť aj vojská, ktoré mal určené k útokom proti sovietskej armáde. 

Táto armáda by sa totiž musela prebíjať Poľskom a Rumunskom, ktoré boli 

odhodlané vzoprieť sa sovietskym vojskám. Zdolanie odporu Poľska a Ru-

munska by bolo v najlepšom prípade vyžadovalo niekoľko týždňov, snáď i 

mesiacov. Za ten čas mohol Hitler bezpečne najväčšiu časť svojich vojsk ur-

čených proti Sovietom hodiť proti Československu. Ako vidieť, v prípade izo-

lovanej vojny nemohli nám naše pevnosti zabezpečiť dlhotrvajúcu obranu.  

Naši zodpovední vojenskí velitelia odhadli teda podľa reálnych vojno-

vých možností a skutočností obranyschopnosť našich pevností, keď vyhlási-

li, že v prípade izolovanej vojny bude náš odpor za dva týždne zlikvidovaný.  

Už som naznačil, že tento odhad našich zodpovedných vojenských či-

niteľov potvrdili o jeden a pol roka neskoršie udalosti vo Francúzsku, kde 

Nemci dobyli Maginotovu líniu behom troch týždňov od zahájenia ich ofen-

zívy. Táto pevnostná línia bola nepomerne dôkladnejšie vybudovaná ako 

naše pohraničné pevnosti. Francúzsko bolo vtedy bohatou zemou, veľmo-

cou, s oveľa väčším počtom obyvateľstva než malo Československo; mohlo 

si preto dopriať značne nákladnejšie pevnostné pásmo, než aké si mohlo do-

voliť malé Československo. Francúzska armáda bola trikrát tak veľká ako 

československá a nebojovala proti Nemcom sama. Prišiel jej hneď na pomoc 

anglický expedičný korpus a celá anglická námorná flota, vtedy najväčšia v 

Európe. Okrem toho musel Hitler prekonať odpor belgickej a holandskej 
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armády, z ktorých zvlášť Belgičania kládli hrdinský odpor a asi týždeň zdrža-

li Hitlerove armády pri ich vstupe na francúzsku pôdu a pri operáciách na 

obídenie Maginotovej línie. Treba tiež uvážiť, že niekoľko týždňov pred za-

hájením ofenzívy proti Francúzsku musel Hitler obsadiť Dánsko a dobyť 

Nórsko. Určitú časť svojich síl musel potom ponechať v týchto dobytých kra-

jinách a nemohol ich upotrebiť proti Francúzsku. Na francúzskom bojisku 

bojovali teda na jar roku 1940 proti Hitlerovým vojskám štyrikrát tak silné 

pozemné a letecké vojenské sily, než aké mohlo v jeseni roku 1938 postaviť 

Československo proti eventuálnemu útoku všetkých nemeckých armád. Ok-

rem toho muselo nemecké vojsko proti Francúzsku na celej čiare útočiť 

frontálne, a len keď sa mu podaril prielom cez Belgicko, mohlo obísť západ-

né krídlo francúzskych pozícií, vynútiť si všeobecný ústup francúzskych ar-

mád a pád Maginotovej línie. Naproti tomu by Československo bolo od sa-

mého začiatku v značnej nevýhode, pretože Hitlerove armády a jeho spojen-

ci by útočili zo všetkých strán, hlavne na nekrytých alebo nedostatočne kry-

tých miestach. A to, čo sa stalo Francúzsku na jedinom belgickom fronte, 

mohlo sa stať Československu v niekoľkých, a to protiľahlých bojových ob-

lastiach s ešte rýchlejšími a katastrofálnejšími následkami, než aké boli 

francúzske.  

Čo sa vyzbrojenosti a organizovanosti týka, bola československá ar-

máda iste nadpriemerne dobre vyzbrojená a organizovaná. Z tejto stránky 

nestála veľa pozadu za nemeckou armádou. Dodatočne sa síce vykladá, že 

Nemci neboli v roku 1938 do tej miery vyzbrojení, aby nás boli mohli pre-

môcť. Aj Poliaci si robili posmechy z nemeckej výzbroje, nazývajúc ju ple-

chovým cirkusom. Ale tento „cirkus plechowi“ zlikvidoval v roku 1939 be-

hom troch týždňov znamenite vyzbrojenú veľkú poľskú armádu a urobil ko-

niec poľskej samostatnosti. Pri odhadovaní vojenských síl, ktorými v roku 

1938 Hitlerove Nemecko disponovalo, musíme mať na zreteli, že Nemci už 

hneď po Versaillskom mieri začali si budovať armádu, sprvu síce viac-menej 

iba v takom rámci, aký im táto zmluva uložila; ale v ďalšom vývine sa 

zmluvných obmedzení postupne zbavovali. Keď Hitler nastúpil vo februári 

1933 k moci, reprezentovala nemecká branná moc už pozoruhodnú silu, s 

kádrami, aké nemala vtedy žiadna iná armáda sveta a so znamenitou vý-

zbrojou. Ako vojenskí organizátori boli Nemci vždy medzi prvými. A podob-

ne aj ako výrobcovia všetkých možných zbraní. Meno Krupp povie z tejto 

stránky všetko. Nástupom Hitlera k moci sa započalo až skoro šialené zbro-

jenie. Nacisti vydali heslo: „menej chleba a masla a viacej zbraní 

a kanónov“. Veľkú nezamestnanosť, dedičstvo weimarskej republiky (mali 

tam skoro 5 miliónov nezamestnaných) odstránil Hitler tým, že všetko za-
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priahol do služieb zbrojenia. Celý 65 miliónový nemecký národ pracoval od 

roku 1933 zimnične, ako len Nemci pracovať vedia, na vyzbrojení veľkej 

nemeckej armády. Keď sa Hitler v roku 1938 chystal na Československo, 

mal už za sebou veľkú, znamenite vyzbrojenú armádu, s ktorou v roku 1939 

za tri týždne zlikvidoval Poľsko a v roku 1940 za päť týždňov prinútil Fran-

cúzsko, po dokonalom zlomení jeho branného odporu, ku kapitulácii. Ar-

gument, že Poľsko mohol zlikvidovať iba pomocou zbraní, ktoré ukoristil po 

okupovaní Československa, neplatí, pretože zbrane pochádzajúce z česko-

slovenských pevností musel držať v rezerve proti eventuálnemu útoku Fran-

cúzska a Anglicka, ktoré mu po jeho útoku na Poľsko hneď vyhlásili vojnu. Z 

československých pevností pochádzajúce zbrane umiestnil Hitler v Siegfrie-

dovej línii, ktorú budoval na západe Nemecka podľa vzoru francúzskych a 

československých pevností, aby na nej zdržal prípadnú francúzsku a anglic-

kú ofenzívu. Možno preto bezpečne tvrdiť, že Hitler už v roku 1938 dispono-

val proti Československu tými silami, s ktorými o rok neskôr zdolal Poľsko. 

Československo stálo teda v septembri 1938 zoči-voči veľkej nepriateľskej 

presile, obklopujúcej ho zo všetkých strán.   

Aj zo záznamov o poradách, ktoré mal Hitler so svojimi generálmi o 

prípravách na vojenské prepadnutie Československa vysvitá, že útok na náš 

štát mal byť podniknutý zo všetkých strán; ale útok hlavných síl mal smero-

vať od juhu, od našich nekrytých alebo nedostatočne krytých rakúskych 

hraníc k severu a od severu od Sliezska na juh. Hneď v prvé dni vojny bol 

plánovaný prielom našich pozícií od juhu smerom na Brno a od severu sme-

rom na Olomouc a spojením týchto dvoch útočných kolón dosiahnuť odtrh-

nutie Slovenska od Moravy, a potom pomocou útoku zo všetkých strán obí-

denie ostatných pevností a prinútenie najväčšej časti našich vojsk ku kapitu-

lácii. Vzhľadom na veľkú nemeckú presilu a na medzeru v našom pevnost-

nom pásme, na útoky nepriateľa zo všetkých strán, na našu absolútnu opus-

tenosť – slovom, vzhľadom na všetko, o čom Fierlinger napísal pravdivé slo-

vá: „žádný stát, připravující se k obranné válce za své bytí či nebytí, nebyl 

ještě v tak těžké geografické a strategické situaci jako Československo v roce 

1938“, možno bezpečne tvrdiť, že i pri najlepšej organizovanosti a vyzbroje-

nosti našej armády, naša situácia by bola v prípade izolovanej vojny napros-

to bezvýhľadná. 

Nemecká stratégia bola založená na myšlienke blitzkriegu. Rýchlosťou 

pohybu vyhrával vojny už starý Friedrich Veľký, rýchlosťou porazil Moltke 

Rakúšanov v roku 1866 a Francúzov v roku 1870/71, rýchlosťou chcel za-

končiť prvú svetovú vojnu Wilhelm II. Rýchlosťou porazil Hitler v roku 1939 

Poliakov, v roku 1940 Holanďanov a Belgičanov; a i proti Francúzsku použil 
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stratégiu a taktiku dravej rýchlosti a za päť týždňov prinútil túto veľmoc ku 

kapitulácii. V roku 1941 dosiahol Hitler touto rýchlosťou to, že sovietske ar-

mády museli po obrovských stratách ustúpiť behom troch mesiacov o 900 

km do vnútra Sovietskeho zväzu; a nebyť ohromných územných rozmerov 

ostatného Ruska, bola by sa táto vojna skončila podobnou rýchlou kapitulá-

ciou, k akej Hitler donútil Francúzsko. Nemôže byť sporné, že zjednotené 

Nemecko každú vojnu zahájilo veľkými rýchlymi vojenskými úspechmi a 

vždy vniklo so svojimi armádami hlboko do nepriateľského územia. Takým-

to spôsobom donútilo odporcu buď ku kapitulácii, alebo docielilo aspoň to, 

že ďalší priebeh vojny sa dial na nepriateľskom území a Nemecko samé bolo 

zachránené od vojnového pustošenia. Bolo len samozrejmé, že Hitler i v ro-

ku 1938 chcel proti Československu postupovať touto tradičnou a nacistic-

kou dynamikou ešte s mnohonásbenou dravou rýchlosťou. Mal k tomu už i v 

roku 1938 všetky potrebné predpoklady. Nemecko bolo vtedy už zase vojen-

sky najsilnejším štátom Európy. Malo viac tankov, automobilov a iných vo-

zidiel, viac lokomotív a železničných vagónov a viac lietadiel, viac technic-

kého personálu než ktorákoľvek veľmoc sveta vôbec. Čo do počtu zbraní a 

kanónov bolo asi na rovnakej úrovni so Sovietskym zväzom alebo Francúz-

skom, vtedy silnými pevninskými veľmocami. Každý prielom, ktorý by sa 

nemeckým vojskám podaril, by Hitler hneď využil na to, aby do vzniknutej 

medzery hodil osvedčenou nemeckou rýchlosťou svoje pripravené rezervy a 

vnikol tak hlboko do československého zázemia. Priebeh druhej svetovej 

vojny v Poľsku, Nórsku, Belgicku, Francúzsku, Juhoslávii a v rokoch 1941-

1942 i v Sovietskom zväze ukázal, že hitlerovské tankové a motorizované 

vojská, s rýchlosťou v predošlých vojnách neznámou, prešli vo vytvorených 

prielomoch v neuveriteľne krátkom čase desiatky kilometrov vpred, obišli 

nepriateľské obranné pozície a prinútili protivníka často ku bezhlavému 

rýchlemu ústupu. Každý takýto rýchly úspech útočiacich hitlerovských tan-

kových kolón a nasledujúcich mechanizovaných divízií by sa bol na česko-

slovenskom fronte vyvinul pre nás katastrofálne. 

Nesmieme zabudnúť, že šírka československého štátneho územia (po-

čítajúc ju od juhozápadu ku severovýchodu) nepresahuje vzdušnou čiarou 

nikde 250 km, v priemere činí iba 200 km a miestami len 170 km. Napredo-

vaním nemeckých vojsk behom dvoch troch dní 100 km vpred, čo pri za-

čiatkoch nemeckých úspešných ofenzív bolo v druhej svetovej vojne skoro 

pravidlom, by sa Nemci dostali za tri dni, a možnože i skôr, na čiare Veleni-

ce cez Tábor až pred Benešov, na čiare Znojmo cez Brno až pred Prostějov, 

na čiare Břeclav cez Uherské Hradiště pred Přerov, na čiare Malacky cez 

Jablonice a Piešťany pred Trenčín a na čiare Devín-Bratislava cez Nitru až 
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skoro k Turčianskej župe. Už samo sebou tento stokilometrový postup by 

bol šírku územia republiky zúžil na cca 100 km, značne by rozvrátil naše dô-

ležité zadné spoje a bol by sa nebezpečne dostal do zázemia mnohých našich 

opevnených pozícií. Každý ďalší, hoci len menší nemecký postup by ohrozo-

val Prahu. Na Morave by to mohlo mať za následok odrezanie Slovenska od 

Moravy, zvlášť ak by i nemecké sily útočiace od Sliezska vykázali tiež nejaké 

úspechy smerom na juh. Pri separatistických tendenciách, ktoré zachvátili 

vtedy veľké časti slovenského obyvateľstva a pri maďarskej iredente, netre-

ba mnoho fantázie k tomu, aby sme si predstavili pravdepodobné politické 

následky takéhoto vojenského nezdaru. Už vtedy by bolo nastalo to, čo pri-

šlo v skutočnosti až o pol roka neskôr, totiž vyhlásenie tzv. slovenského štá-

tu. A pravdepodobne nie pod egidou Nemecka, ale Maďarska, čo by malo 

pre budúci politický vývoj vecí nešťastné následky pre Slovensko. Zúženie 

územia republiky okupovaním jej veľkých častí Nemcami by podstatne pod-

kopalo obranyschopnosť našich ostatných území. Nevyhnutne by nastala 

dezorganizácia pri zásobovaní našich vojsk vojnovým materiálom a potravi-

nami, čo by malo za následok v krátkej dobe vyvrcholenie krízy bez možné-

ho východiska. O tom, akoby to bolo pôsobilo na naše civilné obyvateľstvo, 

na jeho zásobovanie atď., ani nehovorím. Ani o tom nie, ako by nemecké 

letectvo bombardovalo železnice, dopravné uzly, Prahu, Plzeň, Kolbenku, 

Škodovku, zbrojovky atď.  

Všetko toto mali naši zodpovední vojenskí činitelia na zreteli, keď od-

hadovali našu obranyschopnosť v prípade izolovanej vojny maximálne na 

dva týždne.  

Treba sa ešte zaoberať s duchom našej armády, ktorý ju ovládal v dobe 

septembrovej krízy. Nemôže byť sporu o tom, že celý český národ a všetci 

českí vojaci boli ovládaní priam nadšenou a agresívnou túžbou vysporiadať 

sa s nemeckou agresiou stoj čo stoj. Jedinečná mobilizácia v septembri bola 

toho tiež skvelým dôkazom. Nikdy príslušníci žiadneho národa a nikdy jeho 

masy neboli zachvátení takým povedomým a odhodlaním bojovať za práva 

národa, ako to bolo s českým národom v septembri roku 1938. Bol by to boj, 

s ktorým by sa v histórii českého národa mohol porovnávať len slávny boj 

husitského národa 15. storočia.  

Ale v izolovanej vojne by bolo nadšenie českých vojakov značne hen-

dikepované. V armáde boli aj Slováci, Nemci i Maďari. Čo sa Slovákov týka, 

radoví vojaci by iste konali svoju povinnosť. Ale rezervisti už boli hodne na-

kazení ľudáckou agitáciou, ktorá zvlášť v posledných rokoch prvej republiky 

vyvíjala na Slovensku zimničnú protištátnu činnosť. Ťažko je sa púšťať do 

odhadov, ako by sa to prejavovalo v prípade vojny. Podľa mojich znalostí 
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pomerov boli veci také, že najmenej polovicaSlovákov značne podliehala 

vplyvu zúrivej protičeskej a protištátnej ľudáckej agitácii. Ak by prišlo k vše-

obecnej európskej vojne, v ktorej by západné mocnosti bojovali spolu s nami 

a so Sovietskym zväzom, potom by sa rozvratná ľudácka práca nemohla pre-

javovať s takou intenzitou, ako to bolo vtedy, keď nás Západ opustil a i ľu-

dácky orientovaní vojaci by boli vcelku dobre vykonali svoju povinnosť. Ľu-

dácke rozvratníctvo mohlo mať na slovenských vojakov škodlivé účinky len 

v ovzduší demoralizácie, ktorá nastala, keď rozvratníci mohli poukazovať na 

to, že politika Masaryka, Beneša, Štefánika a protiľudáckych slovenských 

štátotvorných strán, opierajúc bezpečnosť a existenciu Československa na 

Francúzsko a Anglicko stroskotala, a že preto záujmy Slovenska vyžadujú, 

aby sa orientovalo na Nemecko a na Hitlera. Čo sa týka dobrej druhej polo-

vice slovenských vojakov, možno bezpečne tvrdiť, že táto už i v dôsledku 

svojej pevnej československej orientácie držala za každých okolností s čes-

kým národom a s Československou republikou a vo svojom bojovnom od-

hodlaní v ničom nezaostávala za českým národom. Inak, pekne sa to ukáza-

lo za všeobecnej mobilizácie, ktorá na Slovensku prebehla práve tak skvelo, 

ako v českých zemiach. Vtedy sa, pravda, všeobecne pokladalo za isté, že 

bude všeobecná vojna, v ktorej sa za nás postaví celý Západ. Demoralizačné 

zjavy v slovenských oddieloch našej armády sa objavili až po správach o 

mníchovskom diktáte, keď sa stala zrada západných veľmocí na republike 

celkom zjavnou. Ľudácka polovica slovenského národa v tom videla potvr-

denie správnosti ľudáckymi radikálmi a Tisom hlásanej politiky o potrebe 

odvrátenia sa od našich dovtedajších spojencov a pripojenia sa ku fašistic-

kým veľmociam. Ak by prišlo k izolovanej vojne s Nemeckom, potom by sa 

tieto tendencie boli v mnohých slovenských oddieloch veľmi škodlivo uplat-

nili i na bojisku. A ak by behom takejto vojny boli Nemci vrazili medzi Slo-

vensko a Moravu klin a izolovali by Slovensko od západu, potom netreba 

mať mnoho fantázie, aby sme si vedeli predstaviť, čo by sa bolo stalo. Tzv. 

slovenský štát by bol vyhlásený o pol roka skôr než ako sme toho boli ne-

skoršie svedkami, pravdepodobne ale pod maďarským protektorátom. Isté 

je, že v prípade izolovanej vojny by každý otras našich obranných pozícii 

škodlivo zapôsobil na morálku a disciplínu slovenských oddielov. 

Nepomerne väčším hendikepom bojaschopnosti našej armády boli 

Nemci. V republike bolo v roku 1930 spolu 14 479 565 obyvateľov. Z toho 

bolo 3 231 688, teda 22,3% Nemcov a 691 923, teda 4,7% Maďarov; spolu 

Nemcov a Maďarov bolo teda v republike 27%. To znamená, že v armáde bol 

skoro každý štvrtý vojak Nemec a skoro každý tretí vojak Nemec alebo Ma-

ďar. Samozrejme, že aj medzi nemeckými vojakmi boli mnohí, ktorí by ver-
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ne vykonali svoje povinnosti i v prípade vojny. Ak by došlo k európskej voj-

ne, teda i Západu proti Hitlerovi, potom by bolo týchto nemeckých vojakov 

iste viacej, než v prípade izolovanej vojny, v ktorej by sme zostali sami, prí-

padne len s podporou Sovietskeho zväzu. V izolovanej vojne s Hitlerom sa 

mohlo počítať len s asi tretinou našich nemeckých vojakov ako s naprosto 

spoľahlivými. Podobne to bolo aj s našimi Maďarmi. Bezpečne sa muselo 

počítať teda s tým, že je v armáde aspoň 15% nespoľahlivých Nemcov a 2% 

nespoľahlivých Maďarov, teda spolu aspoň 17% nanajvýš nespoľahlivých 

vojakov: každý šiesty vojak našej armády bol takto absolútne nespoľahlivý; 

nepočítajúc do toho vôbec ani to, čo bolo na Slovensku tiež nespoľahlivé. 

Nebola to len akási pasívna nespoľahlivosť; išlo tu o odhodlanosť najväčšej 

časti týchto ľudí nielen prebehnúť pri prvej príležitosti k nepriateľovi, ale i 

zradiť československú obranu, vpadnúť do jej zázemia, spôsobiť tam zmätok 

a spolu s nepriateľom aktívne bojovať proti nám. Hitlerova a Henleinova 

agitácia tak zbláznila najväčšiu časť našich Nemcov, že mnohí už počas sep-

tembrovej krízy dezertovali do Nemecka. Počet týchto dezertérov sa odha-

doval na niekoľko desiatok tisíc. Z nich sa v Nemecku sformovali sudetone-

mecké ozbrojené vojská, pripravené sa zúčastniť útoku na Československo. 

Nie je treba opisovať možné psychologické pôsobenie týchto agresívnych 

nacionalistických formácií na nespoľahlivé živly v našej armáde. O tom, že 

nemecké vojská, ktoré by prenikli na naše územie, by našli ochotnú, ba až 

nadšenú podporu v najväčšej časti nášho nemeckého obyvateľstva ani ne-

hovorím.  

Zo všetkého uvedeného vyplýva, že veru mal pravdu Fierlinger, keď v 

roku 1947, uvažujúc o geografickej a strategickej nebezpečnej situácii Čes-

koslovenska roku 1938 napísal, že pritom ešte „hrozil Československu silní 

vnitřní nepřítel“. 

Znovu prízvukujem, že všetky uvedené skutočnosti sa na našej situácii 

katastrofálne mohli vyvinúť iba v prípade izolovanej vojny. Vo všeobecnej 

vojne, teda vojne, v ktorej by sa zúčastnili na našej strane i západné moc-

nosti, by sa uvedené problémy neprejavili ani zďaleka tak nebezpečne a boli 

by sme ich paralyzovali pomerne ľahko; ba vo veci slovenskej by sa praktic-

ky určite ani nevyskytli.  

A samozrejme, keď naši zodpovední vojenskí činitelia, iste na základe 

uvedených úvah, prišli k tomu záveru, že naša obranyschopnosť nemôže by 

účinná viac ako dva týždne a potom by musela nevyhnutne nastať kapitulá-

cia, podali tento svoj závažný a rozhodujúci posudok len pre prípad izolova-

nej vojny s Nemeckom a jeho spojencami. 



244 
 

V ďalšom bode treba skúmať, či by prípadná pomoc Sovietskeho zvä-

zu v izolovanej vojne mohla odvrátiť túto vojenskú kapituláciu, a či by moh-

la byť v tej miere účinná, aby si vynútila reštitúciu Československa v jeho 

predošlých hraniciach.  

 

V. 

Keď raz zodpovední generáli osvedčili, že odpor československých vojsk bol 

by do dvoch týždňov zlomený, bolo treba skúmať, či by Sovietsky zväz mo-

hol zasiahnuť tak, aby znemožnil túto prehru. Dajme tomu, že sa naši gene-

ráli mýlili a že by naša armáda mohla čiastočne držať aspoň niektoré pozície 

nie dva, ale štyri týždne. Mohli sovietske vojská do štyroch týždňov dosiah-

nuť územie nášho štátu a odohnať nemecké armády, obliehajúce Českoslo-

vensko a jeho pevnosti? 

Na túto otázku sme si po náležitom uvážení povedali, že by to možné 

nebolo.  

Československo nemalo v roku 1938 spoločné hranice so Sovietskym 

zväzom. Medzi nami a ním ležalo Poľsko a Rumunsko. Armády Sovietskeho 

zväzu by museli pochodovať cez územia týchto dvoch štátov, aby sa dostali k 

našim hraniciam. Ako vieme, tieto dva štáty to nechceli za žiadnych okol-

ností pripustiť (inak by tomu snáď bolo v prípade všeobecnej európskej voj-

ny proti Hitlerovi). Ale v izolovanej vojne by si musel Sovietsky zväz pre-

chod svojich vojsk cez poľské a rumunské územie vynútiť silou. Poľsko vte-

dy malo 32 miliónov obyvateľov, Rumunsko 17 miliónov obyvateľov. Spolu 

tieto štáty reprezentovali väčšiu vojenskú silu ako vtedajšie Francúzsko. 

Zvlášť Poľsko malo veľkú armádu; ale i menšia rumunská armáda by nebola 

práve ľahko odstrániteľnou prekážkou pri postupe sovietskych vojsk. 

Mohli sovietske sily behom dvoch alebo štyroch týždňov zlikvidovať 

odpor poľských a rumunských armád a prinútiť ich ku kapitulácii? Mal So-

vietsky zväz v septembri 1938 v zbrani k rýchlemu zásahu proti Poľsku 

a Rumunsku toľko vojakov, aby zlomil ich branný odpor? A mohol Sovietsky 

zväz behom niekoľkých krátkych týždňov previesť tak rozsiahlu mobilizáciu, 

aby potom mohol včas úspešne zlomiť rumunskú a poľskú rezistenciu?      

O tom, aké sily mal Sovietsky zväz pripravené v septembri 1938 pre 

pomoc Československu, nemali sme v Prahe žiadne autentické informácie. 

Už som uviedol, že náš moskovský vyslanec Fierlinger, ktorého povinnosťou 

bolo zistiť stav vecí priamo u sovietskej vlády, neurobil z tejto stránky ani 

krok. Neinformoval sa u nej o tom, koľko vojska zmobilizovala, resp. pripra-

vila na pomoc Československu; aspoň nehlásil do Prahy ani slova, že by bol 

po tejto stránke obdržal nejaké informácie od sovietskej vlády alebo od 
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kompetentných sovietskych orgánov. V jednej jedinej správe Fierlinger na-

značil nepriamo pripravené sily Sovietskeho zväzu. Bola to správa, ktorú 

poslal lietadlom z Moskvy do Prahy zahraničnému ministrovi 29. septem-

bra. Kvôli zaujímavosti odcitujem príslušné miesta tejto správy: 

 

Zpráva… o naši mobilisaci došla dne 24. t. m., tedy v nepracovní den, 

kdy Potěmkin, zastupující Litvinova, byl na venkově. Odebral jsem se 

do zahraničního komisariátu, kde jsem mohl mluvit s Potěmkinem te-

lefonicky a Potěmkin se ještě toho dne vrátil do města. V noci pak byla 

svolána porada a od té doby na veškeré mé dotazy a intervence je rea-

gováno ihned a velmi rozhodně. Tak bylo možno v celkem krátké době 

docíliti vyslání specialistů a vyšších leteckých důstojníků do Prahy; při 

tom mi bylo řečeno, že se k veškerým přáním generála Fajfra přihlíží a 

že příslušné letecké síly sovětské jsou připraveny, kdyby bylo třeba, 

ihned odletět do Československa. Kromě toho se zahraniční komisariát 

snažil znovu iniciativně zasáhnout, aby byla zvolána tripartitní porada 

(pozn. I. D.: Sovětů, Československa a Francouzska) zástupců generál-

ních štábu. Jakmile bylo v Moskvě známo, že Angličané dali souhlas, 

aby francouzský generální štáb jednal (správu mi odevzdal Potěmkin), 

byl sovětský vojenský přidělenec v Paříži zplnomocněn k jednání. Jak 

mi Coulondre včera večer přišel s radostí oznámit, sovětský vojenský 

zástupce v Paříži souhlasil, že Svaz má na západních hranicích 30 pl-

ných divizí, které jsou připraveny k okamžité akci. Řekl jsem Coulon-

drovi, že z perspektivy všeobecné mobilisace v Sovětském svazu lze 

usuzovat, že kromě této armády v pohotovosti Sovětský svaz může, do-

jde-li ke skutečnému světovému konfliktu, postaviti do pole novou ve-

likou armádu, neboť výzbroj a příslušní válečný průmysl to dovolují. 

(Fierlinger, Ve službách ČSR, r. 1947, s. 167-168). 

 

Čo vyplýva z tejto správy, odoslanej až v deň mníchovskej konferencie? Pred 

týmto dňom Fierlinger v žiadnej správe nehlásil konkrétne, akými silami 

nám chce Sovietsky zväz pomôcť. Hoci Fierlingerovi moskovské zahraničné 

ministerstvo ihneď a veľmi rozhodne zodpovedalo všetky jeho dotazy a in-

tervencie, na otázku, že koľko divízií nám Sovietsky zväz pošle na pomoc, 

zahraničné ministerstvo neodpovedalo. Ale neodpovedalo preto, lebo sa na 

to Fierlinger vôbec nespytoval. Ak by sa bol spytoval, snáď by mu predsa len 

boli odpovedali. A prečo sa nespytoval? Musel mať na to veľmi závažné dô-

vody. Bál sa snáď, že nedostane našim záujmom celkom vyhovujúcu odpo-

veď? Alebo mu bolo z určitých dôvodov v Moskve naznačené, že by nebolo 

radno sa na to spytovať? A tak sa od kompetentných sovietskych orgánov 

dozvedel iba to, že sú „príslušné letecké sily sovětské“ pripravené ihneď od-
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letieť do Československa, a že sa sovietske zahraničné ministerstvo snaží, 

aby bola zvolaná spoločná porada sovietskeho, československého a francúz-

skeho generálneho štábu. 

Z Fierlingerovej správy vysvitá ďalej to, že sa o tých 30 divíziách, kto-

ré Sovietsky zväz pripravil na svojich západných hraniciach, teda smerom k 

Poľsku a Rumunsku, dozvedel až 28. septembra večer, teda v deň pred mní-

chovskou konferenciou. To veru nie je dôkaz pohotovosti zodpovedného 

diplomata v tak kritických dňoch svojej vlasti! A k tomu ešte, nedozvedel sa 

to ani od sovietskych príslušných miest, ale od moskovského veľvyslanca 

Francúzska Coulondra! Tomu to oznámili z Paríža, kde to vyhlásil sovietsky 

vojenský atašé. My, vláda Československej republiky, sme ani priamo, ani 

cestou nášho moskovského vyslanca, takého informácie od sovietskej vlády 

alebo od jej príslušných orgánov nedostali. 

A z Fierlingerovej správy vysvitá i to, že ak by bolo prišlo k „skuteč-

nému světovému konfliktu“, potom by mohol Sovietsky zväz zmobilizovať 

ešte ďalšiu veľkú armádu. Nuž, to sme vedeli v Prahe aj sami a nepotrebova-

li sme k tomu Fierlingerove múdrosti. Nás nezaujímala táto samozrejmosť, 

ale to, že ako by vyzerala sovietska vojenská pomoc v prípade izolovanej 

vojny. Bolo predsa evidentné, že Sovietsky zväz by sa s tridsiatimi divíziami 

nikdy cez Poľsko a Rumunsko neprebil, keďže oba štáty disponovali spolu 

80 divíziami. Či by sa Sovietsky zväz rozhodol okrem týchto 30 divízií pos-

taviť v izolovanej vojne ešte ďalšie vojská a v akej sile, o tom nám Fierlinger 

nikdy nič nehlásil, keďže ho o tom neinformovali. Naopak, pasáž v jeho ci-

tovanej správe, o tom, že Sovietsky zväz by mohol ešte i ďalšiu veľkú armá-

du postaviť „dojde-li k skutečnému světovému konfliktu“, by mohol nazna-

čovať, že pre prípad izolovanej vojny nemajú Sovieti takéto plány, resp. že 

by asi ani nepripustili, aby k takejto izolovanej vojne vôbec došlo. Ale ako-

koľvek sa veci mali, jedno je isté, že Fierlinger nechal pražskú vládu v úplnej 

neinformovanosti a neistote o tom, akými veľkými silami nám mieni Soviet-

sky zväz pomôcť v prípade neúčasti Západu vo vojne, a že správu o 30 diví-

ziách mal len z druhej ruky a ani si jej pravdivosť neoveril u sovietskej vlády. 

Možno sa potom diviť, keď na podklade takéhoto spravodajstva moskovské-

ho vyslanca vznikalo podozrenie, že Sovietsky zväz to s pomocou v izolova-

nej vojne vážne nemyslí, že len taktizuje, aby v poslednom okamžiku celú 

akciu odtrúbil? 

Ako doklad pochybnej serióznosti Fierlingerových správ a názorov 

uvediem ešte nasledovné: v roku 1938, v zodpovednom postavení nášho 

moskovského vyslanca a v najzodpovednejšej dobe nášho štátneho života, 

uviedol počet pripravených sovietskych divízií, a to i len podľa správ z dru-
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hej ruky, cifrou 30. Ale v roku 1951, aby zmazal nepriaznivý dojem svojich 

obojakých diplomatických správ a aby sa vyhol prípadným nepríjemným 

následkom v pofebruárovom Československu, v snahe uvaliť všetku vinu za 

Mníchov na bedrá Beneša a Hodžovej vlády, vymyslel si šikovný trik aj 

ohľadne týchto sovietskych divízií. Aby trik bol čím pôsobivejší, musel počet 

tých divízií patrične zvýšiť. A tak sa stalo, že vo svojom pamflete z roku 1951 

na s. 118 napísal doslovne, že v dobe mníchovskej krízy mal Sovietsky zväz 

„připraveno 130 divízií a 5000 tanků“! Hľa, aká zručnosť diplomata! Tak 

jednoduché a predsa ohromujúce! Napísať pred 30-ku jednotku a urobiť 

takto z 30-ky 130-ku! Lenže chyba lávky. Z tridsiatich divízií urobiť čiarkou 

pera v skutočnosti divízií stotridsať nie je predsa len tak jednoduchá vec. 

Náš znamenitý diplomat totiž zabudol, že medzitým sa odohrala sovietska 

Veľká vlastenecká vojna, v ktorej Sovietsky zväz musel brániť vlastnú exis-

tenciu, teda svoje najvlastnejšie existenčné záujmy a zabudol tiež, že ani na 

začiatku tejto veľkej vojny nemal Sovietsky zväz pohromade stotridsať diví-

zií. 

Nuž, nesporné je, že v septembri roku 1938 Sovietsky zväz nemal u 

svojich západných hraníc pripravených viac než tridsať divízií. Bolo ich skôr 

menej. Ak by ich bolo viac, potom by parížsky sovietsky vojenský poverenec 

nebol povedal francúzskej vláde nižšiu cifru, než bola v skutočnosti. Soviet-

skemu zväzu vtedy išlo o to, aby kolísajúcu a nerozhodnú francúzsku vládu 

primäl k aktívnej účasti v boji na obranu Československa. Čím väčšiu vojen-

skú pohotovosť by sovietska vláda preukazovala, tým skôr by francúzsku 

vládu primäla k tomu, aby šla na pomoc Československu. Oznámenie men-

šej cifry, než bol počet skutočne pripravených sovietskych divízií, by bol 

predsa potvrdzoval Francúzov v ich desinteresmetu vo veci Československa. 

Mohlo by tridsať sovietskych divízií zdolať behom dvoch alebo štyroch 

týždňov odpor poľských a rumunských armád a dostať sa tak k našim hrani-

ciam? Tieto dva štáty, vtedy polofašistické, mohli postaviť proti sovietskemu 

náporu osemdesiat divízií. Mohlo 30 sovietskych divízií behom tak krátkej 

doby zlikvidovať 80 poľsko-rumunských divízií? Myslím, že nie je treba byť 

stratégom, aby sa na túto otázku mohlo správne odpovedať. Každý laik 

uhádne, že k tomu, aby zdolal poľskú a rumunskú vojenskú moc, by Soviet-

sky zväz musel k svojim pripraveným 30 divíziám primobilizovať ešte aspoň 

30 ďalších divízií, ba dokonca ešte i ďalších 30! A i potom by bol býval ús-

pech veľmi pochybný. 

Hitler potreboval k tomu, aby v roku 1939 zlomil poľskú vojenskú 

moc, 80 divízií, a to mal dočinenia iba s 50 poľskými divíziami, pretože 

Rumunsko vtedy sympatizovalo s Hitlerom a bolo neutrálne. Svojou veľkou 
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presilou zdolal Hitler Poliakov a potreboval k tomu iba tri týždne. Lenže za 

akých podmienok mohol dosiahnuť taký rýchly úspech? Po prvé, bola to je-

ho výborná strategická poloha voči Poľsku. On mohol na Poľsko útočiť sú-

časne z troch strán. Útočil zo západu z Nemecka; útočil od severu z východ-

ného Pruska a týmto smerom sa dostal do chrbta Varšavy; a útočil i od juhu, 

z Moravy a zo Slovenska. Nevýhodné strategické položenie Poľska mu takto 

dovolilo, aby dostal poľské vojská do klieští a odrezal im možnosť ústupu. 

Ale i takto by sa mohlo podariť značným častiam poľskej armády ustúpiť do 

východnej polovice Poľska a tam sa ďalej brániť proti nemeckému útoku. 

Niekoľko ďalších týždňov by sa Poliaci iste ešte mohli Nemcom brániť. 

To však bolo znemožnené tým, že Sovietsky zväz vpadol Poliakom do 

chrbta a sovietske vojská obsadili skoro celú východnú polovicu poľského 

štátu. To bola druhá podmienka, za ktorej sa Hitlerovi podarilo neobyčajnou 

rýchlosťou zlikvidovať poľskú obranu.  

Mal ale Sovietsky zväz takéto priaznivé podmienky v roku 1938 k to-

mu, aby za tak krátky čas zdolal nielen Poľsko, ale i Rumunsko, teda značne 

väčšiu moc, než s akou mal Hitler dočinenia o rok neskôr? Že to Sovietsky 

zväz nemohol previesť s 30 divíziami, o tom nie je treba sa hádať. Ale pre 

takýto úspech neboli dané ani iné podmienky. Predovšetkým by sa musel 

sovietsky útok na Poľsko diať frontálne. Celá sovietsko-poľská hranica sa 

totiž tiahla temer v rovnej čiare od severu ku juhu. Sovietske vojská mohli 

útočiť len jedným smerom, od východu na západ; nebolo možností dirigovať 

útoky súčasne i od severu k juhu a od juhu ku severu, ako to mohol robiť 

Hitler. Nejaké kliešťovité zovretie poľských armád, ktoré sa v nemecko-

poľskej vojne započalo hneď od samého začiatku, nebolo by v rusko-poľskej 

vojne možné, teda ak by bol Sovietsky zväz zmobilizoval ďalšie väčšie armá-

dy. To by bolo ale vyžadovalo mnoho týždňov, ba i mesiacov času. Nehovo-

riac ani o tom, že medzitým z Československa uvoľnené nemecké vojenské 

sily by pricválali Poliakom na pomoc, pretože sovietsky útok na Poľsko by z 

tohto štátu urobil spojenca Nemecka. Výhľady na definitívnu porážku Po-

liakov sovietskymi vojskami by tým značne poklesli, a tým by sa ich priblí-

ženie k našim hraniciam stalo veľmi problematické. Akciu Sovietov by bola 

sťažovala aj okolnosť, že nemali Hitlerovu výhodu v neskoršej poľskej vojne, 

keď mu totiž Sovietsky zväz uľahčil zakončenie vojny tým, že vojensky oku-

poval východnú časť Poľska. Vo vojne Sovietov proti Poľsku by im v roku 

1938 veru žiadna európska veľmoc nebola prišla na pomoc.  

Z niektorých udalostí po roku 1938 možno dodatočne odhadnúť čas, 

ktorý by Sovieti potrebovali, aby zlomili vojenský odpor Poľska a Rumun-

ska. V roku 1939 viedol Sovietsky zväz vojnu proti malému Fínsku, teda štá-
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tu, ktorý nemal ani 4 milióny obyvateľov. Ťažisko vojny sa koncentrovalo na 

asi 50 km široký úsek medzi Kronštadtským zálivom a Ladožským jazerom. 

Túto čiaru dobývali divízie hlavných síl sovietskej armády. Ale bojovalo sa i 

na bojisku severne od Ladožského jazera v dĺžke viac než 1500 km. Treba 

poznamenať, že Sovieti mali tú výhodu, že hlavné bojisko bolo takmer pod 

nosom Leningradu (asi 50 km). Mohli teda s najväčšou rýchlosťou hodiť do 

boja svoje vojská a zásobovať ich potrebným vojnovým materiálom z jedné-

ho najsilnejších vojenských centier Sovietskeho zväzu. A predsa im to trvalo 

tri mesiace až prelomili front a dobyli Vyborg a prinútili Fínov k ústupu aj 

na ostatných frontoch a ku kapitulácii. Desať fínskych divízií vzdorovalo viac 

než tridsiatim sovietskym divíziám tri mesiace, než došlo ku fínskej kapitu-

lácii. Bolo by celkom nereálne predpokladať, že by v roku 1938 mohlo tri-

dsať sovietskych divízii behom troch mesiacov zlikvidovať osemdesiat poľ-

ských a rumunských divízií, bojujúcich podobne ako neskoršie Fíni. To by sa 

nepodarilo ani 60 sovietskym divíziám a snáď ani 90 nie. Ale už i len zmobi-

lizovanie týchto síl by bolo v ruských pomeroch vyžadovalo aspoň tri mesia-

ce. A medzitým by boli už do bojov zasiahli aj z Československa uvoľnené 

hitlerovské divízie. 

Zo všetkého uvedeného vyplýva, že prekonanie odporu Poľska a Ru-

munska sovietskymi vojskami by vyžadovalo mnoho času, rozhodne nepo-

merne viac času, než Československo mohlo vydržať v odpore proti nemec-

kému útoku, valiacemu sa zo všetkých strán. Hitler predsa mohol proti nám 

dirigovať všetky svoje sily, a tak forsírovať rýchly koniec nášho odporu. Ne-

musel si sprvu ani robiť veľké starosti s prípadným útokom Sovietov na ne-

mecké územie. S 30 divíziami sa predsa nemohlo pomýšľať súčasne na útok 

proti Poľsku, Rumunsku a Nemecku!  

 

VI. 

Ale dajme tomu, že by Sovietsky zväz ku svojim tridsiatim divíziám primobi-

lizoval za určitú dobu ešte toľko ďalších divízií, aby s takto rozmnoženou 

armádou mohol sa úspešne pokúsiť zlomiť poľsko-rumunský odpor, nota 

bene zosilnený v ďalšom štádiu vojny i mohutnou nemeckou pomocou. Zo 

všetkého, čo som uviedol vidieť, že už príprava takej na široko založenej 

ofenzívnej akcie, by vyžadovala mnoho času. Ale dajme tomu, že by sa So-

vietskemu zväzu podarilo zhromaždiť behom krátkeho času toľko boja-

schopných divízií, aby mohol s nimi zahájiť útok s výhľadom na úspech. 

Koľko času by boli sovietske armády potrebovali, aby od západných hraníc 

Sovietskeho zväzu dosiahli československé a ríšskonemecké hranice? O tom 

nás môže poučiť víťazné napredovanie sovietskych armád v rokoch 1943-
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1945, keď po veľkej bitke pri Stalingrade, kde bola rozbitá a zničená skoro 

polmiliónová nemecká armáda a i ostatné nemecké armády boli katastro-

fálne bité a stále ustupovali. Od Stalingradu až k podkarpatskoruským hra-

niciam, teda na vzdušnej čiare cca 1600 km, potrebovali sovietske armády 

19 mesiacov. Napredovali teda priemerne za mesiac 84 km. Bojová cesta od 

Moskvy až do Berlína, teda čiara dlhá cca 1700km, trvala 24 mesiacov, t. j. 

70 km za mesiac. A rovnako to bolo i na čiare Leningrad-Berlín. V celku 

možno tvrdiť, že víťazné sovietske vojská urazili v postupe proti porazeným 

nemeckým armádam mesačne priemerne 75 km.  

Aplikujúc toto merítko na pomery roku 1938, vypočítajme si, koľko 

času by potrebovalo sovietske vojsko, aby od sovietskych hraníc dorazilo na 

hranice Československa a Nemecka. Najkratšiu cestu by malo od Kamenca 

Podolského do Jasiny v najvýchodnejšom cípe Podkarpatskej Rusi. Vzdušná 

línia (nehľadiac na krajne ťažký terén) medzi týmito dvoma miestami činí 

150 km; v skutočnosti pre terénne ťažkosti by to bolo pre postupujúcu ar-

mádu vyše 200 km. Bolo by to teda ruským vojskám trvalo vyše dvoch me-

siacov; a to by boli ešte len pred bariérou Karpát a viac ako 800 km od Pra-

hy a 600 km od Bratislavy. Sovietske vojská, pochodujúce od Ostrogu cez 

Brody a Ľvov k Užockému priesmyku by museli zdolať viac ako 300 km 

(vzdušná čiara) a bolo by im to trvalo viac ako štyri mesiace. Potom by mu-

seli ešte len forsírovať karpatskú bariéru vzdialenú od Bratislavy viac ako 

450 km a od moravských hraníc viac ako 400 km. Diaľka od Baranovice cez 

Brest Litovský a Lublin až k hraniciam Nemecka a Moravy činí viac ako 

600, resp. 700 km. Aby ruské vojská dorazili týmto smerom, potrebovali by 

k tomu aspoň osem, resp. deväť mesiacov. Najbližšie by mali sovietske voj-

ská k Nemecku na línii od Minsku na západ k hraniciam východného Pru-

ska. Ale i tam by museli napredovať viac ako 300 km. Podľa uvedeného me-

rítka z druhej svetovej vojny by im to trvalo štyri mesiace. Strategicky najdô-

ležitejšia čiara od ruských hraníc cez Brest, Varšavu a Poznaň smerom na 

Berlín je, pravda, oveľa dlhšia, viac ako 800 km. Napredovanie týmto sme-

rom by trvalo desať mesiacov.  

Uviedol som tu len najhlavnejšie smery, ktorými by sa mohol viesť so-

vietsky útok. Všetky ostatné čiary a cesty útoku by boli pre sovietske armády 

ešte nevýhodnejšie.  

Uvedené časové údaje treba považovať za minimálne. Oni by boli totiž 

platili, ak by sa predpokladalo, že sovietske útoky by šli rovnakým tempom, 

ako to bolo od roku 1943 po stalingradskej bitke. To je však ťažko predpo-

kladať pre prípadnú vojnu v roku 1938. Po stalingradskej bitke, celkovo vza-

té, na celom bojovom fronte od Baltického až k Čiernemu moru sovietska 
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presila proti Nemcom – ak vôbec bola zo strany počtu vojsk a materiálu – 

nebola totiž ani zďaleka tak značná, akú presilu by reprezentovali spojené 

poľské a rumunské armády a k nim v neskoršom štádiu vojny pripojené 

nemecké sily voči tridsiatim pripraveným divíziám sovietskym. Ak by bol 

Sovietsky zväz primobilizoval i ďalších tridsať alebo viac divízií, čo by bolo 

vyžadovalo niekoľko mesiacov, i potom by neboli dané všetky predpoklady, 

ktoré mala po Stalingrade víťazná sovietska armáda proti stále bitým Ne-

mcom. Možno preto predpokladať, že operácie sovietskej armády by v prí-

padnej vojne v roku 1938 proti Poľsku, Rumunsku a Nemecku trvali ešte 

značne dlhšie, než by sa bojiská podstatnejšie priblížili k československým 

alebo nemeckým hraniciam.  

Mohlo by sa namietať, že merítko z druhej svetovej vojny sa nedá ap-

likovať na prípadnú vojnu v roku 1938. V rokoch 1941 až 1945 totiž sovietske 

armády museli bojovať proti celej hitlerovskej brannej moci, nota bene pod-

porovanej vtedy i celou Hitlerom podrobenou Európou; kdežto v roku 1938 

by mal Sovietsky zväz proti sebe iba poľské a rumunské armády, teda oveľa 

slabšie sily, ktorým by Hitler aspoň v začiatočnom štádiu vojny, keď by sa 

bol koncentroval na rýchle zdolanie Československa, nemohol poskytnúť 

podstatnejšiu podporu. Proti tomuto argumentu sa dá uviesť nasledovné: po 

bitke pri Stalingrade v roku 1943 nemecké armády ani zďaleka nereprezen-

tovali tú silu, ktorou v roku 1941 zahájili útok na Sovietsky zväz. Sám Stalin-

grad ich stál skoro pol milióna vojakov a i na ostatných frontoch mali veľké 

straty. De Gaulle už v máji 1942 odhadoval nemecké straty v Rusku na 1,3 

milióna mŕtvych (Mémoires de guerre, s. 395). Okrem toho musel Hitler 

značné vojská udržovať v severnej Afrike, aby pomáhal stále bitým Talia-

nom. Bezprostredne pred vojnou so Sovietskym zväzom hodil veľké sily na 

zdolanie a trvalé okupovanie Juhoslávie. To isté musel urobiť i proti Grécku, 

pretože nebyť tejto nemeckej pomoci, boli by Gréci dobyli Albániu a zahnali 

by talianske vojská do mora. V roku 1943 sa započala invázia Američanov a 

Angličanov do severnej Afriky a do Talianska a tieto boje plne zamestnávali 

nemecké Rommelove a Kesselringove armády. Značné nemecké sily viazali 

opevnenia na pobreží Atlantiku a La Manchu, ktoré tam Hitler od španiel-

skej hranice až po Dánsko nechal vybudovať; najdrahšia nemecká výzbroj 

bola do týchto pevností vbudovaná a nebola preto nasadená na východnom 

fronte. Ofenzíva a invázia západných spojencov započatá v júni 1944 odtiah-

la ďalšie nemecké vojská z východného frontu. Pre tento front neprichádzali 

do úvahy ani značné okupačné nemecké sily v celom obsadenom Francúz-

sku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, Nórsku a na celom Balkáne. Len v Juho-

slávii Titovi partizáni zamestnávali mnoho nemeckých divízií. 
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Z tohto všetkého vidieť, že Hitlerove vojská bojujúce proti ZSSR boli 

po stalingradskej bitke podstatne oslabené; nehovoriac ani o tom, že západ-

ná námorná blokáda a stále bombardovanie nemeckého zázemia Ameri-

čanmi a Angličanmi značne oslabovalo vojenský potenciál Nemcov. A proti 

tejto oslabenej hitlerovskej vojenskej moci postupovali od Stalingradu všet-

ky novovyzbrojené, veľké, stále víťaziace sovietske armády. Od roku 1943 

teda proti sebe stáli na jednej strane víťazná, spojeneckými dodávkami a 

ofenzívnymi akciami podporovaná sovietska vojenská moc a na druhej stra-

ne v stálom ústupe sa nachádzajúce a bité hitlerovské armády, ktoré repre-

zentovali len o niečo viacej ako polovicu všetkej nemeckej brannej moci, 

pretože druhá, menšia polovica bola stále zamestnávaná na západných a 

južných frontoch a Nemcami okupovaných územiach.  

V roku 1938 mal však Sovietsky zväz sprvu pripravených len tridsať 

divízií a v prípadnej vojne by disponoval len po mesiacoch ďalšími väčšími 

silami, a to ani zďaleka nie tak výborne vyzbrojenými, aké boli neskoršie ví-

ťazné stalingradské a postalingradské armády, podporované aj z Ameriky a z 

Anglicka. V roku 1938 pripravené sovietske sily by nestačili na likvidáciu 80 

poľských a rumunských divízií. A neskoršie pribudlé sovietske sily by sa 

stretli už s odporom všetkých hitlerovských armád disponibilných po zdola-

ní Československa. Pritom by mali Nemci svoj chrbát naprosto bezpečne 

krytý, čomu v druhej svetovej vojne tak nebolo. 

Za takýchto okolnosti niet dôvodu predpokladať, že sovietske vojská 

by v roku 1938 napredovali väčšou rýchlosťou, než akou napredovali po sta-

lingradskej bitke v rokoch 1943-45. 

Nesmie ujsť našej pozornosti ani to, že v prípade izolovanej sovietskej 

vojny by Japonsko nezostalo nečinné. Japonská agresia, ktorá sa v druhej 

svetovej vojne prejavila proti USA, by sa v izolovanej vojne ZSSR v roku 

1938 obrátila proti Sovietom. To by znamenalo oslabenie vojenského úsilia 

Sovietskeho zväzu proti Nemecku. 

Netreba zvlášť pripomínať, že vojnové udalosti v roku 1941 odhalili 

značné začiatočné slabiny sovietskej vojenskej moci. Možno bezpečne tvrdiť, 

že v roku 1938 Sovieti nemali na poľských a rumunských hraniciach ani 

zďaleka pripravených toľko divízií, ako ich mali v lete 1941, keď Hitler zapo-

čal útok na Sovietsky zväz. A vtedy museli sovietske vojská po ohromných 

stratách ustúpiť od poľských a rumunských hraníc v prvých dvoch týždňoch 

vojny o viac ako 500 km. Že by tieto strmhlav ustupujúce vojská mohli v 

septembri 1938, na začiatku prípadnej vojny, podniknúť proti Poľsku a Ru-

munsku nejakú úspešnú ofenzívu, je iste viac než pochybné.  
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Zo všetkého vidieť, že v roku 1938 by sovietske armády k tomu, aby sa 

priblížili k Československu, potrebovali – ak by sa im to vôbec podarilo – 

najmenej tri mesiace, a k tomu, aby sa dostali k hraniciam Nemecka, ešte 

značne dlhší čas. Dajme tomu, že by sme to s naším vojenským odporom 

vydržali nie dva týždne, ako to zodpovední generáli tvrdili, ale povedzme 

celé dva mesiace; i potom by sovietska pomoc prišla nielen že neskoro, ale 

nebola by dosiahla ani našich hraníc.  

 

VII. 

Mohla by sa v roku 1938 sovietska armáda vôbec dostať bližšie k Českoslo-

vensku alebo k Nemecku, a to do takej pozície, z ktorej by mohla úspešne 

premôcť Hitlera a jeho spojencov a nadiktovať svoju vôľu Nemecku?  

Ako by bola vyzerala bojová situácia po vojenskom zlikvidovaní Čes-

koslovenska? Sovietske armády by za mesiac-dva po zahájení vojny mali 

proti sebe nielen osemdesiat poľských a rumunských divízií, ale i všetky di-

vízie hitlerovskej ríše; a na Ďalekom východe pravdepodobne skoro všetky 

sily 80 miliónového Japonska. Nikto by Sovietom nepomáhal dodávkami 

vojnového materiálu, tým menej vojskami. Naopak, západné reakčné vlády 

by skôr poskytovali pomoc Hitlerovi, zvlášť keď by bolo Poľsko a Rumunsko 

napadnuté sovietskymi divíziami. Bolo predsa v línii vtedajšej západnej po-

litiky, aby Poľsko, Rumunsko a Hitlerovo Nemecko zabránili vniknutiu So-

vietov na západ. To bol predsa vtedy aj hlavný dôvod odmietnutia západnej 

pomoci Československu. Prevedenie totálnej mobilizácie v Sovietskom zväze 

vyžadovalo, ako známe, dvakrát až trikrát toľko času, ako prevedenie totál-

nej mobilizácie v Nemecku. Prakticky by to bolo znamenalo, že Hitler by ce-

lú nemeckú armádu mohol hodiť proti Sovietskemu zväzu prv, než by bola 

ruská mobilizácia dokončená. Priebehom vojny by nemecký vojnový prie-

mysel nerušene pracoval, žiadne západné bombardéry by ho nerušili; so-

vietske letectvo – ako sme videli v druhej svetovej vojne – sa len minimálne 

zúčastnilo ničenia nemeckého zázemia a hitlerovských továrni.  

Za takýchto okolností si ťažko možno predstaviť, že by sa mohla so-

vietska armáda pochváliť rozhodujúcimi úspechmi. Skôr možno predpokla-

dať, že by sa vojna – v najlepšom prípade pre Sovietov – skončila remízou, a 

to na bojiskách niekde hodne ďaleko na východ od Československa. 

Táto vojenská perspektíva sa nám poskytovala vtedy, keď sme mali 

rozhodovať o tom, či máme ísť spolu so ZSSR do izolovanej vojny, alebo nie. 

Vojenská remíza by mala prirodzene za následok i politickú remízu. V naj-

lepšom prípade by po stránke štátnej bolo Československo reštituované ako 

tzv. samostatný štát; ale nie v hraniciach predvojnových. Hitler by síce stia-
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hol svoje vojská z dobytej Prahy a z ostatných dobytých krajov Čiech a Mo-

ravy; ale žiadna moc na svete by ho nedonútila, aby opustil sudetské úze-

mia. Sovietsky zväz by tej moci po remizovanej vojne nemal. A západné 

mocnosti vyhlasovali predsa už pred Mníchovom, že by ani v prípade víťaz-

nej všeobecnej vojny proti Nemecku neboli ponechali predvojnové hranice 

Československa.  

Výsledok izolovanej vojny Československa a Sovietskeho zväzu by te-

da v najlepšom prípade bol ten, že by tu ostal natrvalo okyptený českoslo-

venský štát bez Sudet, bez Tešínska, a pravdepodobne i s okypteným Slo-

venskom, teda asi to, čo nám veľmoci ponechali po mníchovskom diktáte. 

Bol by to zmrzačený štát pod nebezpečne silným nemeckým vplyvom. 

Ako vidieť, vojna roku 1938 by nám nepriniesla lepší výsledok, než 

ten, ktorý nám bol v Mníchove bez vojny nadiktovaný. Treba si tu však po-

všimnúť podstatný rozdiel. Mníchovom totiž nebolo prevedené veľké histo-

rické vyúčtovanie Sovietskeho zväzu s nemeckým fašizmom, ale táto otázka 

ostala otvorenou a bola vyriešená neskoršie za priaznivejších podmienok v 

druhej svetovej vojne, a to dokonalým víťazstvom Sovietskeho zväzu a kata-

strofálnou porážkou fašizmu. Naproti tomu, prípadná izolovaná vojna s jej 

nerozhodným výsledkom by zachovala v Európe hitlerovskú moc. Definitív-

ne vyúčtovanie Sovietov s fašizmom by tak muselo byť odložené na nedo-

hľadne dlhú dobu a na okyptenosti Československa by sa nič nezmenilo. O 

prípadných komplikáciách so Slovenskom pre náš štát ani nehovorím.   

Takto videli veci iste i v Sovietskom zväze. Sovietska vláda nám síce 

prisľúbila pomoc i v izolovanej vojne, ale, a to je dôležité, nás do takejto 

vojny neprehovárala a nehnala. Nielen že nehnala, ale takúto vojnu nám – t. 

j. vojnu bez zásahu Francúzska a Západu – ani neradila. Sovietska vláda ús-

tami zahraničného ministra Litvinova a jeho námestníka Potemkina opä-

tovne a výslovne vyhlásila, že nám v otázke, ako si svoj konflikt s Nemeckom 

vyriešime, rady nedáva, a že je jedine na nás, aby sme sa rozhodli. 

Zdeněk Nejedlý, a čo je ešte povážlivejšie, i niektorí komunistickí od-

borní dejepisci teraz tvrdia, že ak by sme sa nepodrobili mníchovskému dik-

tátu a šli spolu so Sovietskym zväzom do izolovanej vojny, potom by sme ju 

údajne proti Hitlerovi ľahko vyhrali. 

Keby sa bol Sovietsky zväz v septembri 1938 takto díval na veci, a ak 

by bol v takejto vojne očakával isté víťazstvo proti nemeckému fašizmu, po-

tom by sa voči nám iste nepostavil na stanovisko: „my Vám nič neradíme, 

robte si čo chcete“; ale sovietska vláda by nám určite a pozitívne radila, aby 

sme do vojny šli. Ako svojmu spojencovi a priateľovi nám takúto radu mo-

hol Sovietsky zväz dať. Francúzskej vláde predsa takúto radu dával a húžev-
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nato na ňu naliehal, aby nekapitulovala pred Hitlerom a aby šla prípadne 

proti nemu do vojny. Prečo to radila sovietska vláda svojmu francúzskemu 

spojencovi a prečo nedala takúto radu aj Československu? Odpoveď na túto 

otázku sa podáva sama sebou. Francúzom to mohla sovietska vláda radiť s 

dobrým svedomím. Účasťou Francúzska by sa totiž vojna stala všeobecnou, 

v ktorej by sa Sovietsky zväz mohol bez akéhokoľvek rizika zúčastniť a z kto-

rej by fašistické Nemecko vyšlo dokonale porazené. Ale Československu 

nemohla dať sovietska vláda takúto radu, pretože bola presvedčená, že za 

pomerov, ktoré vládli v Európe v roku 1938, bola vtedy pre Sovietsky zväz 

najnevýhodnejšia doba k tomu, aby sa bez pomoci západných mocností pus-

til s nádejou na úspech do veľkého vojnového vyúčtovania s hitlerovským 

Nemeckom. Sovietska vláda nemala svedomia, aby vohnala Československo 

do izolovanej vojny, o ktorej vedela, že nemôže mať žiaduci úspech. To širo-

ké svedomie majú iba komunistickí historici, publicisti a politici, ktorí nám 

vytýkajú ako zradu to, že sme odmietli viesť československý ľud do krvavého 

podniku, o ktorého konečnom priaznivom výsledku nebola ani sovietska 

vláda presvedčená. 

 

VIII. 

Komunistickí autori dodatočne tvrdia, že prípadná vojna, vedená v roku 

1938 spolu so Sovietskym zväzom, by nezostala izolovanou. Juhoslávia by 

nám vraj ihneď šla na pomoc a v ďalšom priebehu vojny by vraj Francúzsko 

a Veľká Británia iste boli zasiahli v náš prospech proti Nemecku. 

Je samozrejmé, že sme pri rozhodovaní o tom, či ísť do vojny, uvažo-

vali aj o týchto eventualitách. Prišli sme k tomu presvedčeniu, že za okolnos-

tí, ktoré boli vtedy v Európe, nebolo možné spoliehať sa na pomoc Juhoslá-

vie a ešte menej na Veľkú Britániu a Francúzsko.  

Nie je treba vysvetľovať, že vtedajšia vláda Juhoslávie, reprezentovaná 

princom Pavlom a ministrom Stojadinovičom, za žiadnych okolností ne-

chcela poskytnúť Československu pomoc. Táto vláda sa všemožne snažila 

vyhnúť sa plneniu povinností voči Československu, ktoré vyplývali z jej člen-

stva v Malej dohode. Bolo by treba najprv túto vládu odstrániť a na jej mies-

to ustanoviť novú vládu, ktorá by Nemecku vyhlásila vojnu. Bola v roku 

1938 v Juhoslávii taká situácia, že by sa to tam mohlo stať? Dnes by sa do-

datočne mohlo tvrdiť, že však v roku 1941 juhoslovanský národ skutočne vy-

hnal vládu princa Pavla, paktujúceho s Hitlerom a vynútil si vládu protihit-

lerovskú, čo v zapätí vyvolalo vojnu s Nemeckom. A ak to bolo možné v roku 

1941, prečo by sa to nemohlo podariť už v roku 1938? 
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Nuž, k tomu treba poznamenať, že v roku 1941 bola celkom iná situá-

cia ako v roku 1938. Keď v roku 1941 Juhoslovania vyhnali princa Pavla a 

jeho vládu, bola už v Európe všeobecná vojna v plnom prúde a Veľká Britá-

nia stála v čele protinemeckej vojenskej koalície. Juhoslávia, i keď bola ob-

klopená závistlivými susedmi, nemusela sa báť, že zostane osamotená; jej 

vec bola podporovaná najsilnejšou západnou mocnosťou Európy (Anglic-

kom). Pritom, na základe zmluvy so Sovietskym zväzom, mohla očakávať, že 

i on sa dostane do vojny proti Nemecku. Inak tomu však bolo v roku 1938. 

Ak by vtedy prišlo k vojne Československa s Nemeckom, celý Západ by sa 

zdržal účasti v tejto vojne; naopak, západné vlády, ako to dokázali v Mní-

chove, by sa chovali voči Československu priamo nepriateľsky. To by veru 

nebola všeobecná európska vojna, ako tomu bolo v roku 1941, ale izolovaná 

vojna, ktorá práve pre túto svoju povahu nemohla sa skončiť pre Českoslo-

vensko a ani pre Juhosláviu úspešne. Ďalší rozdiel medzi rokmi 1938 a 1941 

bol ten, že v roku 1938 by Juhoslávia musela viesť vojnu ofenzívnu, útočnú, 

kdežto v roku 1941 viedla vojnu čisto obrannú. Ak by totiž chcela Juhoslávia 

v roku 1938 pomôcť Československu, musela by vyhlásiť vojnu Nemecku a 

Maďarsku, pretože len cez územia týchto štátov by sa vojská Juhoslávie 

mohli k nám priblížiť. Ofenzíve cez Rakúsko (ovládaného Nemeckom, pozn. 

ed.) by sa stavali do cesty priamo neprekročiteľné alpské veľhory a nanajvýš 

obtiažny terén širokého pásma Štýrskych Álp. Ofenzíve cez Maďarsko by sa 

bola vzoprela nielen celá maďarská armáda, ale proti snahe Juhoslávie by sa 

postavila i armáda Talianska. I Bulharsko by si vyrovnalo svoj účet s Juho-

sláviou. I keď by sme predpokladali, že by sa Juhoslovania tomuto z troch 

strán prechádzajúcemu náporu ubránili, jedno je isté – neboli by schopní 

prebiť sa ofenzívnou akciu až k Československu. Celou takouto vojnou by sa 

Juhoslávia dostala do práve tak beznádejného a izolovaného postavenia ako 

Československo. Ale v roku 1941 bola situácia pre Juhosláviu iná. Juhoslo-

vania zvrhli vládu, ktorá uzavrela spojenecký pakt s Hitlerom a nová vláda 

vyhlásila tento pakt za neplatný. Juhoslávia neučinila nič útočného proti 

Hitlerovi, ani mu nevyhlásila vojnu. Hitler bol útočníkom, on vyhlásil Juho-

slávii vojnu a ona sa len bránila. Pred juhoslovanským národom stála teda 

otázka v roku 1941 inak, než to bolo v roku 1938. Niečo iného je, ak ide ná-

rod do obrannej vojny a zase niečo iného, keď sa musí rozhodnúť pre útočnú 

vojnu, i keď by mu pritom šlo o idealistický cieľ pomoci bratskému národu 

(podľa malodohodovej zmluvy bola Juhoslávia povinná pomáhať len v prí-

pade útoku Maďarska na Československo, nie v prípade útoku Nemecka). 

Nemôže byť sporu o tom, že juhoslovanský národ preukázal veľkú morálnu 

silu, keď zamietol politiku paktovania s Hitlerom, odohnal vládu s Hitlerom 
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paktujúcu a vystavil sa tak strašnému útoku zo strany fašistického Nemecka. 

Juhoslávia nesledovala príklad stalinského Sovietskeho zväzu, ktorý v roku 

1939 uzavrel pakt neútočenia a priateľstva s Hitlerom. Ale Juhoslávia sa 

tým, že zamietla spomínaný pakt, nedopustila ani žiadneho útočného činu. 

Za normálnych pomerov by z toho ani žiadna vojna nenastala. Len Hitlerova 

fašistická agresia si vzala juhoslovanské zamietnutie paktu ako zámienku, 

aby ju napadla. Juhoslávia vojnu nechcela, tá jej bola Hitlerom zločinne na-

nútená. V prípadnej vojne v roku 1938 by však Juhoslávia musela napadnúť 

Nemecko a Maďarsko. Nie Hitler, ale Juhoslávia by vyvolala vojnu. Nota 

bene za oveľa nepriaznivejších okolností, než tomu bolo neskoršie v roku 

1941. 

Mohla za takýchto okolností počítať československá vláda v roku 1938 

s tým, že jej Juhoslávia príde na pomoc proti útočiacemu Nemecku? Nadše-

nie juhoslovanského ľudu za vec Československa by sa bolo vtedy iste preja-

vilo hromadnými akciami dobrovoľníkov; bolo by však viac ako pochybne, či 

by sa vôbec mohli dostať Československa. 

Komunistickí autori tvrdia ďalej to, že i keby sa prípadná vojna v roku 

1938 začala ako izolovaná, v ďalšom priebehu vojnu by do nej museli za-

siahnuť proti Nemecku Francúzsko a Anglicko a vôbec celý Západ. Robot-

nícka trieda a pokrokové kruhy týchto západných štátov by vraj nestrpeli, 

aby sa ich vlády nečinne dívali ako fašizmus gniavi malý československý ná-

rod. Robotnícke a pokrokové masy západných národov vraj boli nadchnuté 

revolučným duchom a len dychtili po tom, aby Francúzsko a Anglicko vy-

hlásili vojnu hitlerovskému Nemecku. Poukázal som už obšírnejšie na to, 

ako sa tento „revolučný a pokrokový“ duch prejavoval v mníchovskej kríze. 

Na dokázanie tohto vraj revolučného ducha si komunistickí autori vypomá-

hajú aj reprodukovaním a publikovaním fotografických snímkov. Možno 

tvrdiť, že napr. J. S. Hájkom (v knihe Mnichov z roku 1958) publikované 

snímky dobre charakterizujú náladu, aká panovala v roku 1938 v Českoslo-

vensku, Anglicku a vo Francúzsku. Táto nálada bola jedine v Prahe skutočne 

revolučná. Obrázok na strane 17 je svedectvom, že pred budovou pražského 

parlamentu zhromaždená ohromná masa oduševnených mužov bola odhod-

laná každým okamihom tiahnuť na obranu vlasti proti Hitlerovi. Poukázal 

som však už na to, že Komunistická strana Československa úmyselne a ve-

dome nevyužila túto nesporne bojovnú a revolučnú náladu más k tomu, aby 

zvrhla československú vládu, alebo aby si aspoň vynútila takú vládu, ktorá 

by národ viedla do izolovanej vojny. KSČ totiž nechcela prevziať zodpoved-

nosť za vojnu, o ktorej vedela, že nepovedie k ničomu dobrému. Nálada 

francúzskeho robotníctva bola všetko iné, len nie revolučná. Oni nás ľutova-
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li, oni zúrili proti Hitlerovi, oni nadávali na francúzsku vládu a západnú re-

akciu, ale aby odohnali svoju reakčnú vládu a šli do vojny za Českosloven-

sko, to im vôbec nenapadlo. Neviem o prípade v dejinách, že by národ pre-

viedol revolúciu preto, aby mohol viesť vojnu za iný, i keď priateľský národ. 

Isté je, že ani francúzsky národ, ani francúzske robotníctvo v roku 1938 ta-

kúto vojnu viesť nechceli. A francúzska komunistická strana sa ešte menej 

usilovala primäť francúzsku vládu k vojnovému postoju, než to robili komu-

nisti u nás. Hájkom na strane 33 publikovaná snímka ad oculos demonštru-

je revolučný postoj „v medziach zákona“ francúzskych komunistov pred bu-

dovou československého veľvyslanectva v Paríži 23. septembra 1938; pri-

čom je nápadné, že tam chýbali ohromné masy, ktoré charakterizovali de-

monštráciu pred pražským parlamentom. Na inom mieste som už poukázal 

na to, že keď sa Francúzsko v roku 1938 skutočne dostalo s Hitlerom do 

vojny, bolo málo badať nejaký bojovný elán Francúzov a revolučného proti-

hitlerovského ducha, hoci vtedy už Francúzsku šlo o jeho vlastnú existenciu. 

Čo sa týka Angličanov a anglických robotníkov, tam bolo najmenšej 

chuti urobiť kvôli Československu nejaké revolučné kroky k tomu, aby sa 

Anglicko dostalo do vojny s Nemeckom. Na snímke, publikovanej Hájkom 

na strane 65, vidíme síce demonštrujúcu masu v Londýne, žiadajúcu britskú 

vládu o zákrok v prospech Československa, ale štandardy, ktoré demon-

štranti niesli, jasne ukazujú pravý cieľ manifestácie. Vedľa transparentu s 

nápisom „Stand by Czechoslovakia” (zostaňme pri Československu) sa skvie 

druhý transparent s veľkým nápisom „For peace“ (za mier) s dodatkom 

menším písmom „Stop Hitler“. Londýnski demonštranti požadovali mier! 

Oni vyzývali anglickú diplomaciu, aby zastavila Hitlera v jeho agresii proti 

Československu a zabránila tak vypuknutiu vojny. To bola mierová demon-

štrácia; to nebola demonštrácia, aby Británia vstúpila do vojny! 

Niet najmenšieho sporu o tom, že národy Francúzska a Veľkej Britá-

nie a i ostatných európskych krajín boli počas mníchovskej krízy priamo na-

bité elementárnou túžbou po mieri a nechceli žiadnu vojnu. To bola hlavná 

príčina toho, že Chamberlain a Daladier mohli presadiť svoj nátlak na Čes-

koslovensko, že mohli uzavrieť s Hitlerom a Mussolinim Mníchovskú doho-

du, a že zvlášť francúzska vláda mohla porušiť svoje zmluvné záväzky voči 

Československu bez toho, aby by sa vo francúzskom národe a robotníctve 

pohla hoci len jediná ruka k revolučným činom. Naopak, ohromná väčšina 

Francúzov a Angličanov prijala Mníchovskú dohodu a podrobenie sa Česko-

slovenska s veľkým vydýchnutím, priam so zadosťučinením. Nebyť brutál-

nych fašistických a protižidovských metód a šialeného násilenstva Hitlera a 

jeho strany, Francúzi a Angličania by v odstúpení Sudet Nemecku nevideli 
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vôbec žiadnu krivdu pre Československo. Kvôli tomu, aby boli sudetskí Ne-

mci ponechaní v Československu, veru ani vo Francúzsku, ani v britskej ríši 

temer nikto bojovať nechcel. 

Za takýchto okolností sme veru nemohli počítať s tým, že by Francúz-

sko a Anglicko zasiahli v náš prospech do vojny, ktorá by vypukla napriek 

ich varovaniam a Mníchovskej dohode len preto, že by sme odopreli vydať 

sudetské územie Nemecku. 

 

IX. 

Zo všetkého uvedeného vidieť, aká bola v dobe mníchovskej krízy situácia v 

Európe a u nás, a že ako sme my tú situáciu videli a posudzovali. 

Ak by sme odopreli vydanie sudetského územia Nemeckej ríši a So-

vietsky zväz by nám šiel na pomoc vo vojne proti Nemecku, bol by sa vysky-

tol nasledovný obraz. 

Na jednej strane Československo a od neho na sto kilometrov ďaleko 

Sovietsky zväz a nikde inde žiadna prichádzajúca vojenská sila, ktorá by 

Československu bola mohla účinne pomôcť. 

Na druhej strane skoro 70 miliónové dobre vyzbrojené Nemecko, Poľ-

sko, Rumunsko, Maďarsko a všetci všemocní tajní a verejní odporcovia So-

vietskeho zväzu na Západe. 

Ako tretí faktor by tu bol: fašizmus nenávidiace a s Československom 

v určitej miere sympatizujúce robotnícke a pokrokové hnutie na západe. 

Tieto hnutia však nemali tej sily, aby západné vlády primäli k ozbrojenému 

zásahu v prospech Československa. A nemali ani chuti, ani vôle, aby kvôli 

ponechaniu Sudet Československu hnali svoje masy do vojny. 

Celý vojnový konflikt by nadobudol ideologický ráz. Na jednej strane 

boľševizmus a s ním spojené Československo. Na druhej strane všetci, ktorí 

sa boľševizmu bránia a chceli by znemožniť jeho rozšírenie. Západné robot-

nícke a pokrokové sily, neschopné k aktívnemu vojnovému zásahu, by v naj-

lepšom prípade mohli zamedziť iba to, aby podpora západnej reakcie Ne-

mecku, Poľsku a ich spojenom nedosiahla hrozivých rozmerov. Západné ro-

botnícke a pokrokové sily by mohli snáď zabrániť tomu, aby Hitler a jeho 

spojenci dosiahli nejakého rozhodujúceho konečného víťazstva proti Soviet-

skemu zväzu, ale v žiadnom prípade nemohli spôsobiť, aby Sovietsky zväz 

zdolal nemecký fašizmus, a ešte menej, aby Nemecko vojensky nedobyté 

Československo nerozvrátilo politicky. 

Aký by bol výsledok tohto boja? Ako som hore uviedol, v najlepšom 

prípade remíza medzi hitlerovským Nemeckom a Sovietskym zväzom. Čes-
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koslovensko by z tohto vyšlo bez sudetského územia a možnože i bez Slo-

venska. 

A aké by bolo bývalo ešte i toto československé štátne torzo? Podľa 

skúseností, ktoré sme mali v neskoršej druhej svetovej vojne, myslím, že nie 

je prehnané, keď tvrdím, že nie oveľa menej ako polovica sedemmiliónové-

ho českého národa by izolovanú vojnu zaplatila životom. V druhej svetovej 

vojne stratil národ pod nemeckým panstvom 300 000 duší – popravených, 

umučených, v žalároch zahynutých a inak z politických dôvodov okupantmi 

o život pripravených. A to sme predsa proti Nemecku ani nebojovali. Pred-

stavme si teraz, aké by sme mali straty v prípade vojny s Nemeckom a v prí-

pade dobytia našej vlasti nacistickými vojskami. Len si predstavme ten 

ohromný počet na bojiskách padlých a smrteľne alebo ťažko ranených. Len 

si uvedomme, akou zúrivosťou by nacisti proti nášmu národu postupovali. 

Videli sme predsa, čo robili v Poľsku, na Ukrajine a v iných dobytých kraji-

nách. Ako tam mordovali i bezbranné ženy a deti, so zemou zrovnali mestá a 

dediny, hromadne popravovali veľké skupiny nevinného obyvateľstva. Zo 

všetkých slovanských národov to bol český národ, ktorý nacisti najviac ne-

návideli a ktorým najviac pohŕdali. On im stál najviac v ceste pri uskutočňo-

vaní imperialistických zámerov smerom na východ. Ale nenávisť proti čes-

kému národu sa neobmedzovala u Nemcov iba na nacistickú časť národa. 

Však už i historik svetového mena, Theodor Mommsen, volal v minulom 

storočí: „Rozbite Čechom lebky!“ Predstavme si len, ako by sa nemecké hor-

dy podľa tohto receptu správali v našej vlasti, ak by museli v ťažkých bojoch 

a s veľkými stratami urputne dobíjať české pozície. Dnes už vieme, aké vra-

žedné plány mali nemeckí nacisti s českým národom, a to boli plány voči 

národu, ktorého vtedajšia vláda sa Nemcom bez vojny poddala. Proti náro-

du však, ktorý by sa opovážil postaviť sa proti nim vojenským odporom, 

zvlášť keď to boli Česi, národ nimi najviac opovrhovaný, proti tomuto náro-

du by sa nemeckí fašisti neuspokojili zbojníckymi metódami, užitými za ne-

skoršej okupácie proti národu mier zachovávajúcemu. To Mommsenovo 

heslo rozbitia českých lebiek by praktikovali tak, že ich protičeská zúrivosť 

by zatienila všetky zverstvá, ktorých sa neskoršie dopustili proti Poliakom, 

Ukrajincom a Rusom. Nie tristotisíc českých životov, ale tri milióny padlých, 

zavraždených, umučených, nie jedny Lidice, ale sto Lidíc by boli obeťami 

krvavého besnenia nacistickej beštie. Tento odhad nie je prehnaný. Však len 

Poliaci odhadujú svoje straty na životoch v druhej svetovej vojne na štyri 

milióny! A Židov vyvraždili nacisti viac než šesť miliónov. Netreba vysvetľo-

vať, že pre skoro 30 miliónový poľský národ bolestná strata štyroch milió-

nov nesiaha ešte na koreň jeho národnej existencie, ale pre sedemmiliónový 
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český národ by strata troch miliónov mala katastrofálny následok, ktorý by 

sa dal ťažko napraviť. O tom ani nehovorím, že v prípade izolovanej vojny, 

okrem uvedených katastrofálnych strát, by ešte i Praha a iné české mestá 

ľahli popolom. (Čím o niekoľko mesiacov neskoršie Göring pohrozil Hácho-

vi). A do takejto katastrofy sme mali viesť národ?! 

Fašistický diktátor Mussolini sa vtedy cynicky posmieval našej národ-

nej katastrofe. Tvrdil, že sebavedomý národ by mal urobiť aspoň malé gesto 

odporu. Rozumel asi pod tým deň-dva trvajúci branný odpor, iba naoko, aby 

potom nasledujúca nevyhnutná kapitulácia vyzerala aspoň trocha hrdinsky. 

Mussolini bol najmenej kompetentný vytýkať niekomu nedostatok hrdin-

stva. Za druhej svetovej vojny jeho fašistické vojská hanebne zlyhali na bo-

jiskách v Afrike, v Albánsku, v Grécku. Systematicky sa poddávali nepriate-

ľovi od nich nepomerne slabšiemu! 

U nás to bol Klement Gottwald, ktorý v roku 1938 najhlasnejšie poža-

doval, aby sme proti Nemecku bojovali. „Keď bojovali Habešania, musíme 

bojovať aj my!“, takto volal vtedy opätovne. Krátko po Mníchove vyhlásil v 

Štátnom výbore Národného zhromaždenia: 

 

Lid chtěl bojovat. Armáda chtěla bojovat. Celý národ chtěl svoji zemi 

bránit všemi prostředky. Prostředky k obraně zde byly. Armáda byla 

mobilizována. Na hranicích stála skvělá opevnění. A všechen lid byl 

ochoten obětovat poslední, aby svou zem, svoji státní a národní exis-

tenci obhájil! (Por. Mnichov v dokumentech II., s. 69). 

 

I týmto prejavom Gottwald zdôraznil, že v mníchovských dňoch bola u nás v 

masách národa priam revolučná nálada a odhodlanosť k boju. V tom samom 

prejave vyhlásil Gottwald i to, že predsa „lid mohutným vystoupením 22. 

září svrhl Hodžovou vládu“, a to preto, lebo dala súhlas k berchtesgaden-

skému paktu medzi Hitlerom a Chamberlainom. Prečo neviedol Gottwald 

tieto masy, aby zvrhli i Syrového vládu, ktorá sa podrobila mníchovskému 

diktátu? Predsa vedel, že ak by sa vtedy on a komunistická strana postavili 

na čelo tohto živelného ľudového odporu, potom by si boli vynútili takú vlá-

du, ktorá by odvolala sľúbené ústupky Nemecku a odoprela by sa podrobiť 

Mníchovu. Na inom mieste tohto spisu som už podrobnejšie vysvetlil, že 

Gottwald a komunistická strana neurobili tento krok preto, lebo nechceli 

prevziať na seba zodpovednosť za prípadnú izolovanú vojnu. Zhrozili sa jej 

možných katastrofálnych následkov pre český národ a pre Československú 

republiku. 

Nuž, aj my sme sa zhrozili týchto možných následkov. Nemohli sme 

viesť český národ do katastrofy, z ktorej by sa snáď už nikdy nespamätal. 
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A my, dvaja Slováci vo vláde (Dérer a Hodža, pozn. ed.), sme nemohli viesť 

národ do vojny, ktorá by sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončila trva-

lým odtrhnutím Slovenska od Československej republiky. 

Medzi dvoma zlami sme volili to menšie zlo. Situácia v roku 1938 bola 

taká, že sme museli voliť medzi dvoma katastrofami. Volili sme tu menšiu 

katastrofu. Nevolili sme katastrofu, ktorá by bola znamenala vyhubenie po-

lovice českého národa a snáď navždy znemožnenie existencie českosloven-

ského štátu v jeho predošlých hraniciach a snáď i československého štátu 

ako takého vôbec. Volili sme menšiu katastrofu, pri ktorej sme i pre budúce 

časy zachovali československú štátnu myšlienku intaktnú a i národ vo svo-

jom etnickom bytí ostal zachránený. Historické udalosti, nasledujúce po tej-

to menšej katastrofe, ukázali, že jej zhubné následky mali len krátke trvanie. 

Národ vyšiel z nich nakoniec posilnený a Československá republika oživená 

k novému veľkému rozmachu. 

 

 

Doslov A 

Poznámky ku knihe Václava Kopeckého ČSR a KSČ 
 

 

Václav Kopecký, autor knihy, si iste nerobí nárok na to, aby bola kniha po-

važovaná za dielo historické. Nemožno ju kvalifikovať ani ako pamäti politi-

ka. Najskôr by sa mohlo povedať, že je to zbierka lahodným štýlom narýchlo 

napísaných politických fejtónov, v ktorých autorovi nešlo o konštatovanie a 

vypočítanie určitých skutočností, ale o docielenie vopred stanoveného efek-

tu podľa momentálne predpísaných politických potrieb. K tomu účelu sa mu 

znamenite hodilo množstvo klepov, nazbieraných a nekriticky reproduko-

vaných v parlamentných kuloároch alebo ináč získaných z podobných „pra-

meňov“. Pri tom prevláda u neho tendencia všetko špiniť, čo nie je komunis-

tické, a každého označovať za zradcu a politického zločinca, kto nesúhlasil s 

komunistickou politikou. Do takéhoto vopred konštruovaného rámca vkladá 

svoje domnelé alebo vymyslené „fakty“ a prirodzene, že mlčaním prechádza 

ponad skutočné fakty, ktoré sa do rámca komunistickej politiky nehodia. 

Už z týchto dôvodov by nebolo treba sa s knihou autora vážne zapo-

dievať. Keď tak predsa robím, tak z dôvodu, že autor je významný politický 

činiteľ, už viac ako 15 rokov aktívny minister, ktorý účinne zasahuje do mo-

censkej sféry. Jeho slová prirodzene zavážia u neinformovaného obecenstva. 

Jeho kniha vyšla v 50 000 výtlačkoch! Krátko po februárovom prevrate au-

tor zaútočil proti vtedajšej československej univerzitnej vede, tvrdiac, že 
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študenti sa z Rudého práva naučia viac, ako zo všetkých prednášok na uni-

verzite. Tento výrok bol zábavný hlavne preto, že v tej dobe do Rudého prá-

va pravidelne písali Rudolf Slánský a jemu podobní, neskoršie za zradcov 

vyhlásení a popravení komunistickí predáci. Tieto články Slanského boli aj v 

dvoch zväzkoch zvlášť vydané, asi preto, že ich vtedy považovali za hodnot-

nejšie, než nejaké učebné knihy univerzitných profesorov. Nejdem spomí-

nať, že sa autor i iným spôsobom zúčastňoval na oslavovaní Slánskeho. 

Krátko na to, pravda, vyhlásil oslavovaného Slánskeho za zradcu a 

predniesol proti nemu fulminantnú obžalobu. Z čoho vidieť, že autor má v 

mnohom slabo ustálené názory. V týchto riadkoch chcem poukázať na nie-

ktoré podstatné slabiny jeho knihy. 

 

I. 

Uvediem tu len niekoľko ukážok toho, s akou nedbalosťou vytvoril autor 

svoju knihu. 

Svedkom dr. Kramářa pri jeho svadbe v roku 1897 bol vraj dramatický 

spisovateľ dr. Arnošt Dvořák. (Tvrdí to na s. 55). Autorovej pozornosti ušlo, 

že Dvořákovi bolo vtedy šestnásť rokov, a preto nemohol byť pri svadbe vô-

bec svedkom. 

Dr. Masařik bol vraj sekretárom T. G. Masaryka (s. 59), čo tiež nie je 

pravda. 

Rakúsko-Uhorsko malo vraj 42 mil. obyvateľov (s. 143). Pravdou ale 

je, že malo 51 miliónov. 

O Štefanovi Radičovi tvrdí, že „byl ubit za teroru královské Alexan-

drovi diktatúry v Jugoslávii“ (s. 145). Skutočnosť bola ale tá, že keď Radiča v 

juhoslovanskej skupine zastrelil srbský poslanec, Juhoslávia mala parla-

mentárny a nie diktátorsky režim. Kráľ Alexander len neskoršie vyhlásil dik-

tatúru, odôvodniac ju i tým, že sa v juhoslovanskom parlamente poslanci 

strieľajú. 

Výrok o niektorých korupčných agrárnikoch „ať žerou, ale ať nemlas-

kají“, nepochádza, ako tvrdí autor na s. 147, od Bechyněho, ale použil ho 

vodca agrárnej strany Antonín Švehla. Autor, v snahe nepripustiť, aby Šveh-

la bol podľa pravdy opísaný ako osoba s nie úplne čistým charakterom, pri-

písal tieto charakteristické slová niekomu inému. 

Pri očierňovaní Beneša sa autorovi prihol lapsus, keď napísal (s. 153), 

že „Beneš dal o Stříbrném rozšířit, že je syfilitik“. Pravda je však tá, že sa tá-

to nepravdivá skutočnosť rozšírila na podklade znaleckého posudku brnian-

skeho univerzitného profesora MUDr. Trýba, ktorý ale neskoršie musel 

uznať, že v dobe, keď podal tento posudok, Stříbrného lekársky a ani inak 
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vôbec nevyšetril. Túto skutočnosť autor neuviedol, ten pán profesor bol totiž 

významným členom komunistickej strany. 

Podľa autora (s. 181), vraj Tomáš Baťa nahnal voličov Jaroslavovi 

Stránskému. Pri čistote volieb a úplnej tajnosti hlasovania za prvej republi-

ky len tomu možno nahovoriť, že Baťa „pomáhal mobilisací svých zlínských 

robotů“, kto vtedy ešte nežil, a preto nevie, ako veci šli. Vtedajší zlínski voliči 

dostali totiž do svojich domovov úradne doručené kandidátne listiny všet-

kých politických strán, i komunistickej, a mohli si slobodne vybrať ktorú-

koľvek z nich a hlasovať v úplnej tajnosti. Tak to vyzeralo vtedy so zlínskymi 

„robotmi“. Dnešní oslobodení zlínski roboti sú bez starostí výberu a voľby. 

Oni dostanú vo volebnej miestnosti len jeden jediný volebný lístok, len s 

jedným jediným kandidátom a nikoho iného voliť nemôžu a nesmú. 

„Bratři Heidlerové“ z cukrovarníckeho kartelu sa vraj za prvej repub-

liky „stali na určitú dobu ministrami“ (s. 181). Pravda je, že len jeden z nich 

bol ministrom. 

Andrej Hlinka sa vraj podrobil diktátu maďarského biskupa grófa Pál-

fyho (s. 185). Žiadneho biskupa tohto mena v Uhorsku vtedy nebolo. Hlinka 

sa po svojom návrate z maďarského väzenia, v ktorom strávil skoro tri roky, 

podrobil spišskému biskupovi Párvymu, ktorý nebol grófom. 

Podľa autora, Masaryk a Beneš „vyhlásili neplatnost svatomartinské 

deklarace z 30. října 1918“ (s. 187). Toto je úplne vymyslené nepravdivé tvr-

denie. Naopak, Masaryk a Beneš touto Martinskou deklaráciou, ktorá prok-

lamovala československú národnú jednotu ako historickú skutočnosť, vždy 

podopierali svoju československú, Kopeckým nazvanú „čechoslováckou“, 

politickú orientáciu. Keby autor hneď po tejto vete nenapísal, že „Masaryk 

pak zapřel i platnost tzv. pittsburské dohody“, mohli by sme sa domnievať, 

že si Martinskú deklaráciu poplietol s touto dohodou. 

O bývalom ministerskom predsedovi Malypetrovi autor tvrdí (s. 189), 

že tento pri svojom vystúpení v Nitre roku 1933 vyčítal, na čo všetko sa na 

Slovensko z Prahy dopláca. Nuž pravda je tá, že Malypetr v roku 1933 vystú-

pil v Nitre na pribinovských oslavách, rušených vtedy škandálnym Hlinko-

vým vystúpením a jeho ľudáckych fašistov. Ale o doplácaní na Slovensko 

vtedy vôbec nebola žiadna reč. Až neskoršie dal predseda vlády vylepiť na 

Slovensku plagáty, v ktorých boli uvedené položky štátneho rozpočtu vyna-

ložené pre Slovensko zo štátnych (nie pražských) peňazí a položky, ktorými 

na tieto účely prispievalo Slovensko samé. 

Autor tvrdí (s. 231), že on, Gottwald, a iní komunistickí predáci, boli v 

roku 1934 „trestně stíhání pro § 2 zákona ochranu republiky, t. zn. pro vele-

zradu, za niž byl trest smrti“. K tomu treba poznamenať, že v prvej republike 
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po vynesení zákona na ochranu republiky (r. 1923) za žiadny politický delikt 

nebol stanovený trest smrti. Tým menej za prípravu úkladov podľa § 2, pre 

ktorú boli uvedení politici stíhaní. Tento § totiž stanovil, že kto sa dopustí 

príprav úkladov, „trestá se za zločin těžkým žalářem od jednoho do pěti let, 

za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od pěti do deseti let“. Ako 

vidieť, trest smrti si autor sám pribásnil. 

Podobne básnil, keď napísal, že Beneš nikdy nevysvetlil, prečo vraj 

čakal s uznaním ZSSR de jure až do roku 1934 (s. 251). Pravda je ale tá, že to 

Beneš vysvetľoval skoro na každom zasadnutí zahraničného výboru posla-

neckej snemovne a senátu, keď tam táto otázka bola nadhodená. 

Podľa autora (s. 144), podnecovali komunistu Šoupala, ktorý zastrelil 

ministra financií Rašína, vraj politici orientovaní k Hradu (t. j. na T. G. Ma-

saryka), čo je nehorázna lož. 

Svoj básnický talent vyvíjal autor i v niektorých slovenských veciach. 

Ale o tom nižšie. Tu len maličkosť. Ján Ursíny mal vraj za ženu sestru Mila-

na Hodžu (s. 442). Skutočnosť ale bola, že Hodža žiadnu sestru nemal. Ta-

kýchto a iných vecných nesprávností je v knihe ešte veľmi mnoho. 

 

II. 

Okrem toho autor uvádza rôzne možné a nemožné nepravdivé klepy, len aby 

zahanbil T. G. Masaryka, Beneša, sociálnodemokratických vodcov a iných 

nekomunistických politikov. Masaryk vraj po prevrate roku 1918 posielal 

svojich prívržencov z niekdajšej strany realistov do všetkých meštiackych a 

iných strán (s. 142). Pravda je, že Masaryk sa vrátil po štvorročnej neprí-

tomnosti do vlasti až tesne pred Vianocami roku 1918, keď sa jeho bývalí 

prívrženci už umiestnili v rôznych stranách. Autor vôbec opisuje Masaryka 

ako nejakého diktátora, hoci je všeobecne známe, že Masaryk bol všetko iné, 

len nie diktátor, a nikdy vo svojom živote nikoho k ničomu nenútil. Autor 

uvádza rôzne osobnosti, ktoré vraj Masaryk dirigoval do rôznych strán. O 

tom ale múdre mlčí, že dvaja veľkí spisovatelia, ktorých si dnes komunisti 

prisvojujú, Alois Jirásek a Antal Stašek, vstúpili, bez akéhokoľvek Masary-

kovho vplyvu, nie do komunistickej, ani nie do žiadnej socialistickej strany, 

ale do najburžoáznejšej, dr. Kramářom vedenej národnej demokracie, a boli 

po prevrate 1918 aj poslancami tejto strany. Obaja títo v dejinách národa a i 

v aktuálne politických otázkach nanajvýš zbehlí muži predsa len nevideli v 

dr. Kramářovi toho arcireakcionára, za akého ho komunisti maľujú. Autor 

tvrdí, že Hrad (t. j. Masaryk) dirigoval protikomunistickú vnútornú politiku 

československých vlád (s. 166, 167). Ale aká bola vtedy komunistická politi-
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ka? Najúprimnejšie a najbrutálnejšie to vyjadril vodca KSČ K. Gottwald, 

keď v reči v poslaneckej snemovni vyhlásil: 

 

Říkáte, že bojujeme proti státu! Ano! Bojujeme proti vašemu kapitalis-

tickému a imperialistickému státu… My se od ruských bolševiků do 

Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševi-

ci jsou v tom mistry!… je nutno a možno úplně zúčtovat s vaším reži-

mem: ozbrojeným povstáním, sociální revolucí, diktaturou proletariá-

tu… Aby utlačované národy tohoto státu mohly zvrhnout své utlačova-

tele. (Gottwald, Spisy I., s. 320, 322, 323). 

 

Autor tiež útočí na T. G. Masaryka (s. 192), že tento, miesto toho, aby z Čes-

koslovenska urobil východné Švajčiarsko, ako to sľuboval, zaviedol vraj v 

skutočnosti režim všeobecného národnostného útlaku proti Nemcom, Ma-

ďarom, Slovákom etc. Na inom mieste som podrobnejšie uviedol, že komu-

nistická strana práve z tohto domnelého dôvodu programovo a oficiálne 

propagovala v prospech týchto vraj potlačených národných menšín „samo-

určovacie právo až do odtrhnutia od Československa“. I to som už uviedol 

na inom mieste, že komunistickí poslanci a senátori až do roku 1935 každý 

rok hlasovali v Národnom zhromaždení proti vojenskému rozpočtu na ob-

ranu republiky. Za takýchto okolností nebolo treba žiadneho zásahu T. G. 

Masaryka, aby československé vlády v rámci platných zákonov bránili ťažko 

vydobytý nový štát proti rozvratníctvu. Ba Masaryk bol tak ďaleko od diktá-

torstva, že zamietal každú myšlienku úradného rozpustenia a zákazu komu-

nistickej strany. Otázka tohto rozpustenia a zákazu sa vyskytla niekoľkokrát 

a vždy to bol T. G. Masaryk, ktorý to vetoval! I keď bol zásadným odporcom 

komunizmu, predsa ako dôsledný demokrat neodopieral komunistom ob-

čianske a politické slobody, ktoré im ústava garantovala. Tá, dnes buržo-

áznou nazvaná prvá republika trpela komunistickú stranu, ktorá si oficiálne 

vytýčila za cieľ rozvrat buržoáznej republiky. 

Autor vychvaľuje komunistickú stranu, že za prvej republiky bola ona 

jediná, ktorá rozpoznala, že nebezpečenstvo pre Československú republiku 

neprichádza zľava, ale sprava, od fašizmu a od Hitlera (s. 182). Ale pravda je 

taká, že všetky československé strany, tak socialistické, ako aj nacionalistic-

ké, si boli dobre vedomé ohromného nebezpečenstva pre náš štát, vychádza-

júceho z nemeckého nacizmu a imperializmu, a podľa toho si zariadili svoju 

politiku. Prečo sme budovali desať rokov pevnostnú čiaru na ríšskonemec-

kých hraniciach, ak nie preto, že sme rozpoznali, odkiaľ hrozí nebezpečie. 

Výnimku tvorili fašistická Hlinkova slovenská ľudová strana a malá hŕstka 

českých fašistov. Kto povoľoval československým vládam finančné pro-
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striedky na vybudovanie týchto pevností? Boli to politické strany občiansko-

socialistickej koalície, udržalovaci, malypetrovci, hodžovci, hamplovci, be-

chyňeovci, dérerovci, klofáčovci, kramářovci atď.! A kto odopieral pro-

striedky na budovanie pevností na obranu proti Hitlerovi? Boli to hlinkovci 

a do roku 1935 každoročne i komunisti. Hlinka, Tiso, Gottwald, Kopecký 

atď. až do konca roku 1935 svorne odopierali československým vládam pro-

striedky na obranu republiky. Namiesto ohovárania Masaryka, Beneša 

a iných politikov by autor urobil múdrejšie, keby uznal, že táto komunistic-

ká politika bola chybná, pretože nepriamo hnala vodu na mlyn fašistom, na-

cistom a reakcionárom. Až v roku 1935 si KSČ uvedomila túto chybu, obráti-

la, a jej parlamentárna delegácia hlasovala pre vojenský rozpočet Hodžovej 

vlády. To už T. G. Masaryk bol konzekventnejší. Od samého vzniku ČSR ne-

prestával verejne napomínať národ a politikov, že „vývoj jde doleva“. Prav-

da, myslel pri tom na demokratický vývin a nie na diktatúru jednej strany. 

 Autor tiež uvádza vraj strašlivý dokument: „T. G. Masarykem jako 

presidentem republiky podepsaného poukazu na poskytnutí peněžní podpo-

ry Savinkovi pro jeho kontrarevoluční teroristickou akci v boji proti sovět-

ské moci“, (s. 439). Tento tzv. dokument bol v origináli uložený roku 1958 

na výstave na pražskom Hrade. Len neuveriteľná stranícka zaslepenosť 

a nenávisť to môže označiť za nejaký dokument. Aj autor to asi cítil. Oslabil 

totiž dosiaľ komunistickou propagandou rozšírené tvrdenie, že tie peniaze 

mali byť upotrebené na zavraždenie Lenina. Korigoval teda tú vraždu na 

slabšiu kontrarevolučnú teroristickú akciu. 

 

III. 

Na tomto mieste sa nejdem zaoberať s kritikou, ktorú autor prevádza na Be-

nešovej vnútornej a zahraničnej politike. Však celý môj spis je podrobnou 

odpoveďou na všetky invektívy a ohovárania z tejto stránky. Nemôžem si 

však odoprieť, aby som nepoukázal na zábavnosť toho, že autor, vytýkajúc 

Benešovi zahraničnú politiku, ktorú tento za svojho prezidentstva od roku 

1935 do roku 1938 prevádzal, tvrdí, že prezident Beneš „do tří let republiku 

zahrabal“ (s. 169). Predsa za tých troch rokov komunistická strana Benešovu 

zahraničnú politiku výslovne schvaľovala a na znamenie tohto súhlasu mu 

v parlamente od roku 1935 počnúc každoročne odhlasovala štátny rozpočet 

ministerstva zahraničných vecí, čo predtým nikdy nerobila. A hlasovala za 

neho i pri voľbe prezidenta roku 1935! 

 Autor síce vykladá, že komunisti hlasovali pri voľbe prezidenta repub-

liky za Beneša len preto, aby to nevyhral kandidát reakcie, ale že inak nema-

li v ňom dôveru (s. 167). Lenže ich plná trojročná parlamentárna podpora 
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Benešovej politiky hovorila inou rečou. Až Mníchov im dal príležitosť, aby 

najprv opatrne, a neskoršie, keď to ich politika vyžadovala, ostro Beneša 

napádali. Autor ide vo svojej knihe tak ďaleko, že líči Beneša tak, ako keby 

tento nikdy nebol mienil úprimné spojenectvo so Sovietskym zväzom a ako 

keby i v druhej svetovej vojne a i po nej stále proti nemu intrigoval. Že tomu 

tak nebolo, to najlepšie dokazujú Benešove výroky pred ľuďmi, pred ktorý-

mi nemusel skrývať svoje názory. 

 Tak napr. v decembri 1943 po svojej moskovskej ceste vyhľadal Beneš 

v Alžírsku generála de Gaullea a vyhlásil mu toto: 

 

Podívajte sa na mapu. Rusi prichádzajú ku Karpatom. Ale západné 

mocnosti nie sú pripravené, aby sa vylodili vo Francúzsku. Bude to te-

da Červená armáda, ktorá oslobodí moju vlasť od Nemcov. Aby som 

mohol nastoliť svoju vládu, musím sa dohodnúť so Stalinom. Urobil 

som to, a za podmienok, ktoré nezaťažia nezávislosť Československa. 

Pretože podľa toho, na čom sme sa dohodli, ruské vojenské veliteľstvo 

sa v ničom nezamieša do našich politických vecí. 

 

Sám de Gaulle uvádza, že mu Beneš pri tejto príležitosti, podobne ako to ro-

bil už i pri iných príležitostiach, hľadel dokazovať, že „československý štát 

nemá inej možnosti k svojmu oživeniu, len uzavretie moskovskej aliancie“. 

Beneš prstom ukazoval na mapu a zavolal: „Vidíte, ruská aliancia je pre nás 

kategorickým imperatívom!“ Keď mu de Gaulle namietal, že je predsa mož-

nosť protiváhy na Západe, Beneš sa vyjadril skepticky. Povedal toto: 

 

Roosevelt sa chce dohodnúť so Stalinom a po víťazstve nalodí svoje 

vojská čím skôr späť. Churchill sa o nás málo stará. Pre neho leží ob-

ranná línia Veľkej Británie na Rýne a v Alpách. Keď dosiahne túto lí-

niu, nič ho viacej nerozčúli, okrem Stredozemného mora... Viem, že 

v Teheráne, podľa spoločného dohodnutia, nepadlo o Československu 

ani slovo. Je pravda, že ste tu, generále, Vy, budovateľ rozhodného 

a pevného Francúzska, nevyhnutného pre rovnováhu. Nik nemá vrel-

šieho priania, než ja, aby ste mali plný úspech. Ale musím konštatovať, 

že Vám pri tom Washington ani Londýn veľmi nepomáhajú. Čo bude 

zajtra? Pamätám si na to, keď sa po prvej vojne francúzsky parlament 

zbavil Clemenceaua. Bol som práve pri práci u veľkého Masaryka, keď 

prišla o tom správa do Prahy. Obaja sme mali tú samú myšlienku: To 

je vzdanie sa Francúzska! (Všetko citované z memoárov de Gaullea, 

Mémoires de guerre, L’unité 1942-1944, Librairie Plon, 1956, s. 249-

251). 
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Nuž, sotva mohol Beneš jasnejšie a priamejšie vyjadriť svoju čestnú politiku 

voči Sovietskemu zväzu a svoju hlbokú nedôveru voči Západu. Celkom 

v tom zmysle nám Beneš povedal, keď som ho s bývalým vyslancom 

dr. Fliederom a s predákom českých socialistov Ing. Mölzerom navštívil po 

jeho návrate do Prahy roku 1945: 

 

V zahraničnej politike musíme ísť so Sovietskym zväzom. Západné 

mocnosti by nás znovu zradili. Aj vo vnútornej politike musíme ísť 

hodne doľava. 

 

Keď vo februári roku 1948 Beneš ustúpil pred požiadavkami komunistickej 

strany, tak som presvedčený, že jeden a snáď i jeho najhlavnejší dôvod 

k tomu bol, že nechcel, aby sa Československo dostalo do vážnej protivy so 

Sovietskym zväzom, ako sa to krátko na to stalo s Juhosláviou. 

 Beneš bol úprimným priateľom a spojencom Sovietskeho zväzu, len si 

prial, aby tento dodržal to, čo Stalin sľúbil; totiž, aby Sovietsky zväz buď 

sám alebo skrze KSČ nenanútil Československu proti vôli väčšiny obyvateľ-

stva svoju sociálnu a politickú štruktúru. 

 Keď sa cítil byť v týchto predpokladoch sklamaný, nevolil boj proti 

komunistickej strane, ani konflikt so Sovietskym zväzom, ale prenechal pole 

totálnemu uplatneniu komunistickej politiky a odstúpil. Odstúpil, pretože 

za totalitárnu moc komunistickej strany zodpovednosť prevziať nechcel. 

Odmietnutie prevzatia tejto zodpovednosti bol rozhodujúcim dôvodom, aby 

komunistická strana zahájila proti Benešovi najosobnejšiu nenávistnú kam-

paň. Tak sa dá vysvetliť, že napr. Fierlinger v knihe vydanej roku 1947 vy-

chvaľoval ešte Beneša do neba, ale v pamflete z roku 1951 hovorí už o ňom 

ako o zradcovi. Protibenešovská literatúra, počítajúca s fyzickou nemožnos-

ťou vyvrátenia jej nepravdivých obvinení, sa datuje len od vtedy, čo Beneš 

odoprel poslušnosť komunistickej strane. 

 Ako nekriticky brojí i autor proti Benešovi, vidieť i z toho, že mu pripi-

suje odkaz pre francúzsku a anglickú vládu, ktorým boli tieto údajne požia-

dané o ultimatívny zákrok u československej vlády s cieľom vydať sudetské 

územia Nemecku. (s. 267, 268). Dosial nikto nikde – až na Fierlingera 

v pamflete z roku 1951 – netvrdil, že by bol Beneš niečo podobné komukoľ-

vek odkázal. Ten údajný odkaz pripisujú totiž niektorí komunistickí autori, 

ako som na inom mieste obšírne uviedol, dr. Hodžovi. Václav Kopecký – no-

ta bene bez akéhokoľvek dokladu – obviňuje v tejto veci Beneša z niečoho, 

čoho sa ten nikdy nedopustil. Pletie si snáď Hodžu s Benešom? V snahe za 

každú cenu špiniť Beneša, snáď si ich aj skutočne poplietol. 
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IV. 

 Nejdem sa tu obšírne zaoberať s hrubým spôsobom, s akým sa autor 

zaoberá so sociálnymi demokratmi. Ťažko je dišputovať s ľuďmi, ktorí vy-

chádzajú z naivno-brutálnej predstavy, že každý uvedomelý robotník 

a robotnícky politik, ktorý sa nepodrobuje komunistickej politike, je zrad-

com robotníckej triedy. Z takéhoto novodobého, vraj vedeckého, politického 

cirkevníctva a bigotizmu vyplýva všetka hana, ktorú autor kydá na sociálno-

demokratických politikov. O Antonínovi Hamplovi, predsedovi českoslo-

venskej sociálnej demokracie, zahynutom v nacistickom žalári, tvrdí, že bol 

vraj hrubý a neomalený demagóg bez škrupúľ (s. 156). Ťažko si možno 

predstaviť, že by mohol byť demagógom človek, ktorý hájil pozitívnu, reál-

nu, často nepopulárnu, teda naskrze nie demagogickú politiku sociálnej 

demokracie voči vtedy bezohľadne agitačnej frazeológii komunistov. Autor 

sa vysmieva Hamplovi, že po prvej vojne oponoval pred robotníkmi znárod-

nenie priemyslu a odôvodňoval to vraj tým, že je lepšie ponechať závody ka-

pitalistom a nútiť ich tak, aby vo vojne rozvrátenú priemyslovú výrobu dali 

dohromady. Neviem, či Hampl užil tohto obratu; ale ak ho užil, potom ne-

robil nič iné, než čo urobil Lenin svojho času v sovietskom Rusku. Keď ruskí 

komunisti neboli schopní, aby vojnou a revolúciou rozvrátený priemysel 

a obchod znovu oživili, nadekrétoval Lenin svoju Novú hospodársku politi-

ku (NEP), t. j. dovolil domácim a zahraničným kapitalistom, obchodníkom 

a kulakom, aby obnovili svoje podniky, ba aby založili i nové. Táto Nová 

hospodárska politika spôsobila rozkvet sovietskeho hospodárstva a trvala 

potom niekoľko rokov. Nebyť Leninovej predčasnej smrti, nik nevie, či by sa 

v určitej miere nebola udržala aj naďalej. 

 Ak by naši komunisti v roku 1920, teda práve v najrozhodnejšej dobe, 

neboli rozbili veľkú sociálnodemokratickú stranu, a keď by sa ona udržala 

ako silná a jednotná strana (mala vtedy 74 poslancov a 18 nemeckých so-

ciálnych demokratov), boli by sa veci v republike vyvinuli v mnohom ináč. 

Podobne ako bol prevedený záber šľachtických veľkostatkov, mohlo prísť 

i k záberu a k znárodneniu baní a hút. Ale keď strana začala túto požiadavku 

uplatňovať, komunisti spôsobili rozkol. Nestačila im táto požiadavka, oni 

chceli mať viac, chceli všetko, oni hlásali potrebu prevedenia sociálnej revo-

lúcie a zavedenie diktatúry proletariátu. Každý triezvo posudzujúci politik 

si bol na čistom s tým, že za vtedajších okolností, keď padla diktatúra prole-

tariátu v Maďarsku, v Bavorsku, v Porúrí, v Nemecku, a keď Soviety samé 

boli vo vojne porazené a občianskou vojnou tam bola rozvrátená zem, žiad-

ny revolučný pokus u nás nemohol mať úspech. Sám dr. Šmeral razil vtedy 

heslo: „V Československu není revolučná situace“. Ale veľká časť toho, čo sa 
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nedalo dosiahnuť revolučnou cestou, bolo možno docieliť rozumnou parla-

mentárnou politikou a taktikou. V parlamente zasadalo po voľbách v roku 

1920 deväťdesiatdva sociálnych demokratov a českých socialistov (národ-

ných) bolo 24; socialisti všetkých smerov mali teda 116 mandátov zo všet-

kých 300; boli teda v menšine. Sami nemohli teda presadiť ďalekosiahlejší 

znárodňovací program. Ale určité zoštátnenie uhoľného priemyslu a hút by 

sa dalo previesť pomocou niektorej z občianskych strán. Bola možnosť do-

hovoriť sa s agrárnou stranou, ktorá mala záujem hlavne o po-zemkovú re-

formu a bola by za určitých podmienok prijala aj program zabratia baní 

a i zásah do hutného priemyslu. Aj časť lidovcov, hlavne tých s kresťansko-

sociálnym programom, bola by sa k tejto politike pripojila. Ale komunisti v 

sociálnej demokracii odmietli každé kompromisovanie a trvali na uplatnení 

svojej maximalistickej, revolučnej politiky. Tak prišlo k rozkolu v sociálnej 

demokracii. So stranou, rozkolom oslabenou, agrárnici o tak ďalekosiahlom 

pláne diskutovať nechceli. Oslabená sociálna demokracia sa potom mohla 

vo vláde koncentrovať iba na uskutočňovanie niektorých sociálne politic-

kých a hospodárskych postulátov robotníckej triedy. 

 Vyložená lož je, že by bol Hampl v najužšom vzájomnom styku 

a v najbližšom osobnom priateľstve s riaditeľom Živnobanky dr. Preissom. 

Ohováračskými výmyslami sú tiež bájky o bohatých hostinách u Preissa, na 

ktorých vraj boli Hampl a Bechyně hosťami. Za prvej republiky žiadne vlád-

ne hostiny neboli. Tie sa stali módou až neskoršie. Hospodársku prepoten-

ciu Živnobanky potierala sociálna demokracia vo vláde a mimo nej. 

S Preissom sa žiadne kompromisy nerobili. Že Hampl hovoril i s Preissom, 

to je možné; ako minister, poslanec a predseda sociálnej demokracie hovoril 

a musel hovoriť so všelijakými ľuďmi. Autor si dokonca sťažuje, že hovoril aj 

s komunistami, a to veľmi priamo a rozhodne. To už bolo v povahe Ham-

plovej. Bol to muž sebavedomý, ktorý nikomu nepodliezal, nikomu nepod-

kuroval a zo svojho presvedčenia nikdy pred nikým nerobil žiadnu tajnosť. 

Pravda, často vo forme trefného vtipu povedal odporcovi viac, než by bol 

mohol vyjadriť sebevážnejšou formuláciou.21 Že sa Chruščov schádza 

                                                             
21 Pozn. I. D.: V lete roku 1938, keď sa kríza blížila k svojmu vyvrcholeniu, pozval Hampl 
vyslanca Fierlingera na schôdzu čelných funkcionárov čs. sociálnodemokratickej strany, 
aby tam vyložil stanovisko vlády Sovietskeho zväzu a zodpovedal otázku, či môžeme s 
určitosťou očakávať, že nám Sovietsky zväz v prípadnej vojne s Nemeckom príde účinne 
na pomoc. Predpokladalo sa, že Fierlinger, ako vyslanec našej republiky v Moskve, bude 
môcť o tom podať bezpečné informácie. Po dvojhodinovom zmätenom Fierlingerovom 
výklade, Hampl, ako predsedajúci schôdze, vyhlásil: „Ďakujeme súdruhovi Fierlingerovi 
za jeho obšírny výklad, ale musím konštatovať, že sme po jeho výklade ešte pitomejší, ako 
sme boli predtým.“ (Registrujem toto podľa zdelení súdruhov, ktorí sa tej schôdze zú-
častnili). 
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s Eisenhowerom, s Macmillenom, s de Gaulleom, a i s feudálnymi orientál-

nymi potentátmi, to autor pokladá za vec samozrejmú a užitočnú. Keď ale 

Hampl musel hovoriť aj s ľuďmi z iného tábora, to už bola podľa autora zra-

da. 

 

V. 

Zaujímavé je, že autor uznáva, odchýlne od dosial uplatňovanej koncepcie 

našich komunistov, 28. október 1918 ako deň vzniku československého štátu 

(teda nie 14. október). Dosiaľ sa predsa šlo tak ďaleko, že sa odstránilo osla-

vovanie 28. októbra ako dňa vzniku republiky. Ešte zaujímavejšie je, že 

vznik nášho štátu pripisuje autor ako zásluhu skoro výhradne českosloven-

skému ľudu; ruskej októbrovej revolúcii pripúšťa pri tom len vplyv z úzadia; 

teda nie ako sa dosiaľ hlasne vytrubovalo, že bez októbrovej revolúcie by 

nebolo Československa. Tým sa autor už hodne priblížil pravde. Ale celú 

pravdu nie len že neuznáva, ale ju i vehementne potiera. On zástoj ľudových 

más vyzdvihuje len preto, aby nie len zatienil, ale i čo najrozhodnejšie po-

pieral vedúcu úlohu T. G. Masaryka a jeho spolupracovníkov pri oslobodení 

československého ľudu z rakúsko-maďarského jarma a pri vzniku Českoslo-

venskej republiky. Nikdy v histórii ľudové masy samé nič nevydobyli, ale 

aby úspešne dosiahli určitého cieľa, museli ich viesť silné osobnosti. Oby-

čajne tieto osobnosti už vopred vytýčili cieľ, ktorý si potom masy osvojili 

a zaň bojovali. Veľká októbrová revolúcia nie je mysliteľná bez leninského 

vedenia, bez leninského učenia, bez Leninom vytknutých cieľov. I odboj 

československého ľudu za prvej svetovej vojny proti Rakúsku-Uhorsku mal 

svojho hlásateľa, učiteľa a vodcu. Nebol nim žiaden komunista, ale bol to T. 

G. Masaryk. Faktom je, že za prvej svetovej vojny sa v českom národe živel-

nou silou uplatňoval smer, aby Rakúsko-Uhorsko vojnu prehralo a aby sa na 

jeho troskách vybudoval československý štát. Ďalším faktorom je, že len mi-

zivá menšina českého národa si priala Rakúsko zachovať. A nesporným his-

torickým faktom je, ktorý sa žiadnym figľovaním a vykrucovaním nedá 

z dejín národa vymazať, že politickým a duševným vodcom revolučného od-

boja za vytvorenie československého štátu bol T. G. Masaryk, a že ho 

ohromná väčšina národa vtedy a i potom za takého uznávala. Masaryk krát-

ko po vypuknutí vojny opustil Rakúsko-Uhorsko a už v roku 1915 slávnost-

ným vyhlásením v historickom sále Reformácie v Ženeve verejne vytýčil 

program zničenia habsburskej monarchie a zriadenia československého štá-

tu. Za uskutočnenie tohto programu pracoval potom počas celej vojny spolu 

so svojimi spolupracovníkmi politicky, diplomaticky, propagačne. Za usku-

točnenie tohto masarykovského programu sformovala sa a bojovala skoro 
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na všetkých bitevných poliach niekoľko desaťtisícová legionárska armáda. 

Pre boj za tento, Masarykom vytýčený program, strieľala doma rakúska sol-

dateska českých a slovenských patriotov, a na frontoch rakúski dôstojníci 

a generáli vešali československých legionárov, ktorí im padli do rúk. Toto sú 

fakty. A naproti tomu stojí iný fakt, ktorý sa žiadnym umelým, technickým 

a násilným zamlčovaním tiež nedá vymazať z histórie národa. A to je fakt, že 

vedúcim politickým duchom malej menšiny kolaborujúcej vo vojne 

s Rakúskom a s jeho habsburskou monarchiou nebol, ako som na inom 

mieste obšírne uviedol, nikto iný, ako neskorší vodca komunistov dr. Šme-

ral. Za Masarykom stálo 95% národa, za Šmeralom a jeho kolaborujúcim 

smerom iba 5%. Tak to konštatoval sám Šmeral v roku 1917 na socialistic-

kom zjazde v Štokholme! Keď sa po skončení vojny Masaryk vrátil do vlasti 

a vtiahol do Prahy, vítal ho celý národ a všetky jeho vrstvy s takým nadše-

ním, ako ešte nikoho v českých dejinách. Vítal v ňom toho, ktorý 

v historickom zahraničnom odboji stelesňoval všetky túžby doma rakúskou 

soldateskou potlačeného národa. Vítal v ňom osloboditeľa národa. Nikto 

iný, ako Zdeněk Nejedlý to uznával ešte i v roku 1930, keď vo svojej veľkej 

knihe napísal, že T. G. Masaryk vykonal za svetovej vojny vôbec najväčší po-

litický čin, aký bol v novej dobe českých dejín vykonaný. Ale Václav Kopecký 

to dnes neuznáva. On ináč už v roku 1930 brojil proti Masarykovi, keď 

v poslaneckej snemovni vehementne potieral návrh zákona, aby bolo vyslo-

vené, že sa Masaryk zaslúžil o štát. Nech rozhodne súdny čitateľ, kto je 

v tejto veci väčšia kapacita, či Václav Kopecký alebo Zdeněk Nejedlý. Ofi-

ciálne to v tejto veci až dosiaľ vyhral v strane Kopecký. Hoci sa to nezdá byť 

v strane ešte celkom rozhodnutou otázkou. Poukazujú na to i časté lucida 

intervalla, v ktorých sa strana prispôsobila historickým skutočnostiam. Tak 

to bolo pri príležitosti úmrtia T. G. Masaryka, keď uznali i oficiálne jeho 

veľký historický význam. A keď sa stal Klement Gottwald prezidentom re-

publiky, položil veniec na hrob Masarykov. To ináč urobila aj Fierlingerova, 

Gottwaldova a Zápotockého vláda. 

 Záporný postoj komunistov k Masarykovi pramení z toho, že bol zá-

sadným odporcom komunizmu, a hlavne, že jemu a jeho veľkej politickej 

a morálnej autorite pripisujú, že sa komunistická strana za prvej republiky 

nemohla zmocniť výhradnej moci v štáte. Nejdem tu skúmať, či je táto ko-

munistická domnienka správna. Ale i ak by bola správna, to nemôže byť dô-

vodom k tomu, aby sa neuznali historické skutočnosti, týkajúce sa vzniku 

Československej republiky a aby sa zástoj T. G. Masaryka pri tom vyhlasoval 

za dodatočne vycifrovanú, nepravdivú legendu. 



274 
 

 I u autora padá táto skresľujúca snaha tým väčšmi na váhu, že para-

lelne s tým prechádza absolútnym mlčaním nad žalostnou kolaborantskou 

politikou vodcu komunistickej strany dr. Šmerala, ktorú tento počas celého 

priebehu prvej svetovej vojny a v rozpore s cítením a túžbou celého národa 

prevádzal. 

 

VI. 

Priam hriešnu ignoranciu prezradzuje autor v základných veciach českoslo-

venskej otázky. Len aby podoprel mocenskými prostriedkami uplatňovanú 

vládnucu teóriu dvoch národov, prijíma skoro všetky argumenty najkrajnej-

ších slovenských fašistických separatistov. Na s. 186 opakuje hlúpe tvrdenie, 

nesčíselnekrát uplatňované Tisom, Tukom, Ďurčanským, Jehlič-

kom, maďarskou horthyovskou a hitlerovskou propagandou, že koncepciu 

jednotného československého národa vymysleli Masaryk a Beneš na versai-

llskej mierovej konferencii v roku 1919, kde sa vraj vtedy táto umelá myš-

lienka „zrodila“. Dôvod jej „zrodu“ bol vraj ten, že ináč by Masaryk a Beneš 

na mierovej konferencii nemohli odôvodniť vznik Československej republiky 

s preponderanciou českou. Česi by boli totiž mali v novom štáte iba polovicu 

obyvateľstva a druhú polovicu by boli tvorili Nečesi, hlavne Nemci, Maďari 

a Slováci. Aby teda nový štát nemal národnostný charakter, ale aby bol ná-

rodným štátom českým a aby bolo „uměle opodstatněné vládnoucí postave-

ní Čechů“, preto vraj Masaryk a Beneš pridali svojvoľne Slovákov k Čechom 

a vytvorili tak dvojtretinovú československú umelú väčšinu. Takto vraj za-

bezpečili nespravodlivé panstvo českej buržoázie nad ostatnými národmi 

v ČSR.22 

 Nejdem sa tu zaoberať otázkou, ako sa mohlo stať, že autor, ako zá-

sadný obranca nečeských obyvateľov ČSR (ktorý i v parlamente prvej repub-

liky opätovne predstavoval napr. československých Nemcov ako násilne po-

tlačovanú národnostnú menšinu), sa po druhej svetovej vojne ako člen vlády 

najaktívnejšie zúčastnil vyhnania troch miliónov Nemcov z našej republiky, 

inkluzíve i skoro všetkých nemeckých robotníkov, aj socialistov, aj komunis-

                                                             
22 Pozn. I. D.: V jednej svojej najzúrivejšej protičeskej reči, 26. septembra 1938 
v berlínskom Sportpalastu, bezprostredne pred mníchovským diktátom, Hitler vyhlásil: 
„Český štát započal svoju existenciu základnou lžou. Meno otca tejto lži bolo: Beneš. On 
sa objavil vo Versailles a dal tam ubezpečenie, že existuje československý národ. On mu-
sel vymyslieť túto lož kvôli tomu, aby nepatrnému množstvu svojich rodákov prepožičal 
o niečo väčší a tak viacej oprávnený význam... Ale nič takého ako československý národ 
neexistovalo, pretože existujú Česi a Slováci a Slováci nič nechcú mať s Čechmi. Tak sa 
stalo, že títo Česi, skrze Beneša, anektovali Slovensko“. Nemyslím, že by totožnosť stano-
viska Hitlera so stanoviskom Kopeckého a jeho súdruhov v tejto otázke slúžila ku cti ko-
munistickej strany. 
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tov! Ďaleko by viedlo zaoberať sa tu s týmto veľkým rozporom 

v komunistickej politike. Nechávam tu stranou tiež rozpor, keď autor, ktorý 

dnes spolu s komunistickou stranou háji najrigoróznejšie zachovanie histo-

rických hraníc štátu a zradcuje Beneša za jeho ochotu previesť ich prípadné 

menšie korektúry, na druhej strane zazlieva Masarykovi a Benešovi, že na 

mierovej konferencii „vměstnávali do rámce teritoria ČSR různé národnost-

ní složky včetně Ukrajinců ze Zakarpatské Ukrajiny“. Komunistická literatú-

ra vôbec vykladá zrod nášho štátu ako umelé a násilné „vměstnávání“ rôz-

nych národností do jedného rámca, t. j. do rámca „imperialistických“ hra-

níc; na druhej strane však dnes pokladá tieto hranice za svätosväté 

a hoci len myšlienku o možnosti ich menšej korektúry za vlastizradu. Samo-

zrejme, prepustenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (po druhej sve-

tovej vojne) vlastizradou nebolo. Ale za to sa vraj Masaryk a Beneš chovali 

ako draví českí imperialisti, keď Podkarpatskú Rus „vměstnali“ do Česko-

slovenskej republiky. Tak sa zdá, že autor nezná históriu; ináč by nemohol 

robiť takúto výčitku. On asi nikdy nevedel, alebo už zabudol, že Podkarpat-

ská Rus patrila, až do jej včlenenia do ČSR, Uhorsku, a síce k šľachtickému, 

násilnému, Rusínov národnostne, politicky a sociálne brutálne potláčajú-

cemu štátu. Keď Rakúsko-Uhorsko prehralo svetovú vojnu, keď sa Uhorsko 

rozpadlo a utvorila sa ČSR, vtedy sa vyskytla otázka čo s Podkarpatskou Ru-

sou. Maďarskí feudáli, ale i maďarskí demokrati, socialisti a komunisti sa 

snažili ju zachovať v Maďarsku a sľubovali jej autonómiu. K sovietskej 

Ukrajine pripojená byť nemohla, pretože medzi ňou a Sovietskym zväzom 

ležalo Poľsko a Rumunsko; nemala teda spoločné hranice s ZSSR. V novom 

Poľsku by si bola vládnuca rozpínavá trieda rada Podkarpatskú Rus pre se-

ba zabezpečila. Poľská imperialistická politika predsa vždy snívala 

o spoločných poľsko-maďarských hraniciach. V Maďarsku zavládol od leta 

roku 1919 Horthyho polofašistický násilný režim, s ktorým sa poľskí impe-

rialisti dobre dorozumievali. Čo sa malo teda s Podkarpatskou Rusou stať? 

Mali Masaryk a Beneš nečinne prizerať, ako si Horthy alebo poľská šľachta 

túto zem prisvojujú? Mali pripustiť, aby tam bol naďalej udržovaný starý 

maďarský utláčateľský režim, zostrený ešte povojnovou horthyovskou bru-

talitou? Alebo sa mali nečinne dívať, ako sa táto zem dostáva pod vplyv poľ-

skej šľachty, ktorá v Haliči a i v novom Poľsku celkom podľa staropolitické-

ho a staromaďarského spôsobu utláčala Ukrajincov? 

Je len prirodzené, že Masaryk a Beneš vyhoveli volaniam skutočných 

rusínskych vlastencov, aby bola Podkarpatská Rus pripojená k Českosloven-

sku, a tak zachránená od maďarského alebo poľského útlaku. Dnes nik ne-

môže popierať, že táto zem, a v nej bývajúci ukrajinský národ, urobil za tú 
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dobu, čo patril k Československu, tak po stránke národnej a kultúrnej, ako 

i po stránke politickej, sociálnej a i hospodárskej ohromný pokrok voči tomu 

stavu, v ktorom sa za Uhorska nachádzal. Ale autor nevie zabudnúť Masary-

kovi, že Rusínov vraj „vměstnal“ do rámca ČSR! 

 Ale vráťme sa k výčitke autora, že vraj Masaryk a Beneš vymysleli 

myšlienku československého národa, a to ešte k tomu až na mierovej konfe-

rencii v roku 1919. Je priam úžasné, že bývalý minister kultúry nemá poňa-

tia o vývine československej myšlienky v dávnejšej minulosti. Však i mnohí 

najzarytejší separatistickí odporcovia tejto myšlienky netajili, že snahy 

o československé národné zjednotenie v slovenskom národe vždy existovali. 

Autor by mal poznať napr. spis veľkého vedeckého odporcu československej 

jednoty Samuela Czambela, vyšlý v roku 1902 pod titulom Minulosť, prí-

tomnosť a budúcnosť československej národnej jednoty, preložený roku 

1904 z maďarského originálu i do češtiny. Tento spis vyvolal veľkú časopi-

seckú polemiku tak v Čechách ako i na Slovensku. Ako už i z titulu spisu vi-

dieť, aj tento najvýznamnejší vedecký odporca myšlienky československého 

národa uznával, že táto myšlienka existovala v minulosti už dávno pred ro-

kom 1902. Natoľko bol odporcom tejto myšlienky, že vymyslel a literárne 

rozvíjal absurdnú teóriu, že Slováci sú ani nie severní Slovania, ale Juhoslo-

vania. Propagoval túto svoju teóriu s tým politickým zameraním, aby odvrá-

til Slovákov od myšlienky československej, o ktorej ináč musel uznať, že 

i v minulosti bola v slovenskom národe vždy zakorenená, a o jej nebezpe-

čenstve pre budúcnosť uhorského štátu varoval maďarskú vládu. Áno, táto 

myšlienka existovala už i v roku 1848, keď Slováci povstali so zbraňami 

v rukách, aby striasli zo seba nadvládu maďarského šľachtického režimu. 

Vodcovia povstania Hurban, Štúr a Hodža vydali vtedy „jménem povstalec-

kého národa slovenského“ proklamáciu, v ktorej vyhlásili: „Jeden národ 

sme my, vy tam synové české země, vy ze sousední Moravy a vy slovenští 

synové od břehů Váha, Hrona i Dunaje. Jedna řeč se po těchto krajinách 

ozývá“. Štúr, keď stanovil spisovnú slovenčinu, priam programovo napísal: 

„Budú si vari daktorí i to myslieť, že sa od Čechov chceme odtrhnúť, ale za-

chovaj nás Boh od odtrhnutia. Kto sa teraz od bratov svojich trhá, padne 

pod najťažšiu odpoveď pred národom naším“. Na aké odtrhnutie myslel 

Štúr? Štátne a politické tým myslieť nemohol, pretože sme vtedy, Česi 

a Slováci, boli štátne oddelení, každý v inom, cudzom štáte, Česi v Rakúsku 

a Slováci v Uhorsku. Je evidentné, že Štúr ustanovením spisovnej slovenčiny 

nechcel trhať československú národnú jednotu. Pojem národa užíval Štúr 

podobne ako Ján Kollár a iní významní Slováci v trojakom zmysle. Najsam-

prv považoval všetky slovanské národy dohromady za jeden národ, slovan-
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ský. Potom i menšie súčiastky (kmene) tohto veľkého národa nazýval ná-

rodmi. V tomto zmysle považoval Slovákov za národ, ale i Čechov 

a Moravanov. A konečne uznával národ československý (Čechov, Morava-

nov, Slovákov), podobne ako národ juhoslovanský (Srbov, Chorvátov, Slo-

vincov). Mohol by som citovať ešte mnoho dokladov na to, že českosloven-

ský národ nevymysleli Masaryk, Beneš a Štefánik, ale že to je myšlienka sta-

rá, prastará, ako na to už v minulých storočiach poukazovali národní výteč-

níci českí a slovenskí. Nejdem tu ani spomínať mená Kollára, Šafárika, 

Hviezdoslava, Gregora-Tajovského, Janka Jesenského atď., ani mnohých 

velikánov slavistickej vedy minulého a tohto storočia. 

 Otázka národnej jednoty československej sa nedá vyriešiť mocenský-

mi prostriedkami. Tak, ako ľudácky fašistický režim nemohol natrvalo na-

nútiť do zmýšľania slovenského ľudu svoju separatistickú koncepciu, tak ani 

táto otázka sa nedá odbiť podľa receptu nejakej diktatúry proletariátu. Ináč 

tu treba uviesť pozoruhodné slová Stalina, ktorý bol iste odborníkom vo ve-

ciach národnostnej otázky,23 a ktoré napísal vo svojom známom spise Mar-

xizmus a národnostná otázka: „Je samozrejmé, že je národ, ako každý iný 

historický fenomén, podriadený zákonom zmeny, má svoje dejiny, svoj za-

čiatok a koniec“. K tomu by sa dalo doložiť, že ani to nie je posledným bo-

dom vo vývine, čo ľudácki fašisti nadekrétovali za tzv. slovenského štátu 

a čo si komunisti vymohli v tzv. košickej dohode, totiž, že Česi a Slováci sú 

dva od seba sa rozlišujúce národy. 

 Je zaujímavé, že autor sa na odôvodnenie svojho národne separatis-

tického stanoviska odvoláva na historické skutočnosti pre slovenský život 

priamo vražedné. Tie vraj spravili vlastne zo Slovákov národ! Doslovne píše 

(na s. 377): 

 

Ať již to bylo mezi Čechy a Slováky jakkoli v šerém dávnověku, kdy 

existovaly ještě kmeny, nelze popřít, že Slováci žili odděleně od Čechů, 

že žili po 1000 let v jiném státním území, že žili 1000 let pod panstvím 

Maďarů, zatím co Češi měli svůj samostatný stát… až do r. 1620, a že 

i v pozdější době, my v českém království v rámci Rakouska a oni 

v uherském království… nelze popřít, že tyto okolnosti působily 

v historickém vývoji k tomu, aby se Slováci vyvíjeli v nacionálně své-

bytný národ odlišný od Čechů“. (Podč. I. D.).24 

                                                             
23 Stalin po uchopení moci boľševikmi v Rusku zastával funkciu ľudového komisára pre 
národnosti. Pozn. ed. 
24 Pozn. I. D.: Ako sa to krásne zrovnáva s tým, čo napísal Béla Tuka v odôvodnení svojho 
Návrhu zákona o autonómii Slovenska (Ružomberok, 1921, tlačou Leva, str. 32): „... ne-
kontemplujeme jednotný štát na základe naivnej ideológie československého národa... 
Skutočný život predstavuje nám dva osobitné národy rozličných dejín, rozdielneho rázu 
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Ani mi nenapadne, aby som tvrdil, že tieto okolnosti nepôsobili na sloven-

ský život. Národne československy zmýšľajúci ľudia sa vzpierajú len proti 

tomu, aby bol tisíc rokov trvajúcemu brutálnemu potláčateľskému 

a odnárodňovaciemu, Slovákov ako národ vyhladiť sa snažiacemu, nepria-

teľskému maďarskému režimu pripisovaný národotvorný charakter, resp. 

aby výsledok tohto historického systému bol uznaný ako niečo definitívne, 

na ktorom sa už nič nedá a ani nič nesmie meniť. 

 Od vytvorenia Československa sa však tieto tisíc rokov trvajúce, hlav-

ne pre slovenský národný život vražedné pomery, radikálne zmenili; Česi 

a Slováci sa dostali do jedného, svojho štátu; prečo by mal teda ďalší vývoj 

ísť podľa toho, ako sa to vytvorilo pod tlakom úhlavného nepriateľa, a prečo 

nie podľa prirodzených podmienok, smerujúcich k jednote? Prečo je každá 

takáto rozumná snaha hneď vyhlásená za hriešny čechoslovakizmus? Prečo 

sú zástancovia československej myšlienky biľagovaní za škodcov, ktorí sú 

zodpovední za Mníchov a za stroskotanie prvej republiky? Prečo je propagá-

cia myšlienky československej národnej jednoty zakázaná a úradne zne-

možnená? 

 I keď sa Slováci za tisíc predošlých rokov v mnohých ohľadoch vyvi-

nuli a vytvorili si i niektoré zvláštne národné tradície, medzi iným i svoj spi-

sovný jazyk (ináč málo sa líšiaci od českého), predsa sa tým nič nezmenilo 

na tom, čo i za týchto tisíc neblahých rokov existovalo, t. j. povedomie 

a skutočnosť jednoty s českým národom. Povedomie jednoty s poľským ná-

rodom na Slovensku nikdy nebolo, hoci rečová hranica slovensko-poľská 

vždy bola a je dlhšia, než rečová hranica česko-, resp. moravsko-slovenská, 

a hoci právomoc poľského štátu cez tri storočia hlboko siahala do územia 

Slovenska, ale právomoc českého kráľovstva sa nikdy na Slovensko neroz-

prestierala. Ani povedomie národnej jednoty Slovákov s Ukrajincami (Ru-

sínmi) nikdy neexistovalo, hoci tisíc rokov tesne spolu žili v rámci uhorské-

ho štátu. Z čoho teda vyplývalo to povedomie jednoty s Čechmi 

a s Moravanmi? Vyplývalo z prirodzeného stavu vecí. Slováci sa cítili byť 

vždy jedným národným telesom s Čechmi, i keď si pri tom zachovali 

                                                                                                                                                                                              
a rôzneho jazyka, ktoré žijú medzi rozličnými zemepisnými a hospodárskymi pomermi... 
Tieto dva národy vyrástli na dvoch rozličných dejepisných pôdach: jeden na pôde Rakú-
skeho cisárstva, druhý ale na pôde Uhorského kráľovstva. Jediným prirodzeným 
a zdravým základom ich budúceho pomeru je ten pomer bývalý, v ktorom obe menované 
ríše v bývalej rakúsko-uhorskej monarchii zotrvávali. Čechy, ktoré patrili k Rakúsku, 
a Slovensko, ktoré bolo čiastkou Uhorska, zostanú podľa prirodzeného poriadku veci 
a logiky vývinu na zdedenom dejepisnom základe. Ich ústavný pomer musí byť, po od-
stránení chýb minulosti a po uvedení času primeraných zmien, pokračovanie v bývalom 
pomere.“ 
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a zachovať snažili svoje zvláštnosti. Že tu ide a vždy šlo o prirodzený stav, 

zakorenený silne hlavne v ľudových masách, to dobre vystihol Iľja Erenburg 

slovami: „... Lid… je si tak blízký jazykem a duchem, že lze oprávněně mluvit 

o jednom československém lidu“. 

 Autor vytýka Masarykovi, Benešovi a zástancom československej myš-

lienky, že vraj vždy označovali Slovákov za vetvu českého národa 

a slovenskú reč za dialekt českej reči. Masaryk, Beneš, ani tzv. čechoslovácki 

politici nikdy nič podobného nevyhlasovali. Ich stanovisko bolo, že Česi 

a Slováci sú dve rovnoprávne vetvy československého národného celku, a že 

tak česká, ako aj slovenská reč, sú dve rovnoprávne formy jazyka českoslo-

venského. Tak to bolo ináč vyjadrené i v zákonodarstve prvej republiky. Je 

pravda, že niektorí filológovia pokladali slovenčinu za dialekt češtiny; to bo-

lo ich vedecké stanovisko, ktoré však politici nezdieľali. 

 Autor, ako i oficiálne komunistické stanovisko, si tiež celkom osvojili 

falošné a nepravdivé tvrdenia najkrajnejších slovenských nacionalistických 

a fašistických separatistov, že vraj prvá republika neuznávala slovenský ná-

rod a nedovolila národný rozvoj slovenský. Faktom naproti tomu je, že prvá 

republika a jej vedúci činitelia uznávali ako český tak i slovenský národ, ale 

hlásali, že oba tieto národy (vetvy) tvoria dohromady československé ná-

rodné spoločenstvo, československý národ. Pritom nielen že nebránili slo-

venskému národnému rozvoju, ale pokladali ho za nevyhnutný prejav čes-

koslovenskosti. Autor asi nevie, že existovali Slováci, nazývaní obyčajne 

maďarónmi, ktorí si svojho času predstavovali slovenský rozvoj ako prejav 

maďarsko-slovenskej jednoty a pokladali Slovákov za súčiastku maďarské-

ho národa, za slovensky hovoriacich Maďarov! Po roku 1918 tento živel 

hodne šarapatil na Slovensku; a takto zmýšľajúcich živlov bolo i v komu-

nistickej strane dosť. Nezabúdajme, že v roku 1919 vyhlásená, od Českoslo-

venskej republiky odtrhnutá Slovenská republika rád, sa mala stať výrazom 

maďarsko-slo-venskej štátnej myšlienky naproti vraj „neprirodzenej a ume-

lej“ a „historickému vývinu sa protiviacej“ československej koncepcii. Takto 

zmýšľajúci maďarskí a maďarónski ľudia sa vtedy hrnuli do radov komunis-

tickej strany, od nej dúfali, že najbezpečnejšie rozvráti novovytvorenú 

a nenávidenú Československú republiku a jednotu. Z Čiech prišli po prevra-

te na Slovensko vedúci mladí komunisti a ľavičiari, naprosto neznavší pred-

prevratový vývoj a pomery na Slovensku a naivne fascinovaní sociálne radi-

kálnymi, vtedy viac menej iba prestieranými názormi týchto Maďarov 

a maďarónov, a pod ich vplyvom formovali politiku komunistickej strany 

v otázke československého národného súžitia. 
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Tak sa dostali potom do komunistických zjazdových rezolúcií tvrdenia 

o potlačenom slovenskom národe a požiadavky samostatnosti a samo-

určenia Slovenska. Skutočnosť bola ale tá, že prvá republika vyslobodila slo-

venská národ z moci tých, ktorým sa ho už už podarilo celkom odnárodniť 

a zmaďarizovať. Prvá republika dala národu slovenské školy, slovenské 

učebnice, slovenské kultúrne inštitúcie, slovenské knižnice skoro v každej 

dedine, úplne slovenskú tlač, množstvo slovenských denníkov a iných pe-

riodík, za prvej republiky sa vytvorilo slovenské právnické, technické a iné 

odborné názvoslovie, všetko veci, ktorých predtým vôbec nebolo, a ktoré sú 

nielen podmienkami zdravého národného vývinu, ale v ktorých sa tento ná-

rodný vývin aj skutočne javí. Hovoriť o tom, že prvá republika a jej vlády 

neuznávali slovenský národ a hatili a znemožňovali jeho národný vývin, je 

nezmysel. Štátnici prvej republiky uznávali slovenský národ práve tak ako 

český národ, ako dva rovnoprávne celky, ktoré sú však už od prírody spojené 

podstatnými spoločnými národnými vlastnosťami a vo svojom historickom 

vývine, napriek im nanútenej štátne politickej odlúčenosti, mali spoločné 

ašpirácie, vždy užšie a intímnejšie, než s ktorýmkoľvek iným, i slovanským 

národom. Z tohto československého skutočne existujúceho národného spo-

ločenstva, z tejto československosti vyplývajúc vznikol československý štát. 

Ak by tomu tak nebolo, potom by si museli v roku 1918 Česi vytvoriť svoj 

a Slováci tiež svoj štát. Ale žiaden Slovák, ani jeden jediný, za trvania prvej 

svetovej vojny nevystúpil s myšlienkou, aby si slovenský národ utvoril svoj 

slovenský štát. Vo veľkom historickom dianí, keď v Európe každý, dovtedy 

pod cudzím jarmom žijúci národ, požadoval a vybojoval svoj vlastný národ-

ný štát, nikomu zo Slovákov ani na um neprišlo vytvorenie slovenského štá-

tu, ale každý Slovák, ak nebol maďarón, pokladal za samozrejmé 

a prirodzené, že si Slováci a Česi, vzhľadom na československú národnú 

spolupatričnosť, musia vytvoriť československý štát. V tom veľkom historic-

kom dianí ani maďarskí integristi, ani nenapraviteľní slovenskí maďaróni 

nesnívali ešte o slovenskom štáte. Všetci títo sa vtedy síce všemožne snažili 

rozvrátiť novovzniknutý československý štát, ale nie aby vytvorili štát slo-

venský, ale aby pripojili Slovensko späť k Maďarsku. Tieto snahy sa uplat-

ňovali vtedy i v ľavicovom krídle sociálnej demokracie na Slovensku, 

v ľuďoch, ktorí potom prešli do komunistickej strany. Autorovi zrejme nie je 

známa skutočnosť, keď 4. februára 1919 Šrobár so svojou vládou vtiahol do 

Bratislavy, vedenie tamojšej maďarskej a nemeckej, vtedy pod ľavicovým 

vplyvom stojacej sociálnej demokracie, protestovali vo vládnej budove zvlášť 

proti pripojeniu Bratislavy k Československu a mali pritom veľmi rozrušenú 

slovnú potýčku s vedúcim československej sociálnej demokracie dr. Souku-
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pom. Vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky rád roku 1919 nebolo 

dielom slovenských robotníkov. Je známe, že utvorenie tohto od Českoslo-

venska odtrhnutého útvaru bolo uznesené v Budapešti na zasadnutí vlády 

Maďarskej republiky rád pod predsedníctvom Bélu Kúna, predsedu vtedaj-

šej maďarskej vlády. Na podklade tohto uznesenia vyhlásilo potom niekoľko 

ľudí, maďarsky a maďarónsky zmýšľajúcich, na území obsadenom vtedy 

maďarskými komunistickými vojskami, vedenými väčšinou nacionalistic-

kými a protislovenskými dôstojníkmi túto vraj samostatnú slovenskú repub-

liku.25 Duch týchto ľudí sa i neskoršie uplatňoval v niektorých zjazdových 

rezolúciách komunistickej strany na Slovensku. V nacionalistickej strane 

slovenského separatizmu, v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, to bol ma-

ďarský agent Tuka a jeho za Slovákov sa vydávajúci spoločníci, ktorí začali 

propagovať myšlienku tzv. samostatnej štátnosti slovenskej. Robili to pod 

vplyvom a v spojení s fašistami v Maďarsku a v Nemecku.26 V slovenskom 

ľude nebolo nikdy žiadnej túžby po nejakej slovenskej samostatnosti alebo 

po nejakom slovenskom štáte. 

V ľudových masách bol vždy zakorenený prirodzený cit národnej spo-

lunáležitosti Čechov a Slovákov; tak to bolo aj v storočiach za uhorského re-

žimu. Na tomto cite nemenila nič ani skutočnosť, že Slováci, masy Slovákov, 

až do prvej svetovej vojny pokladali historické Uhorsko za osudom a skoro 

tisícročným vývinom im predurčený štát, za štátny rámec, v ktorom sa chce-

li po každej stránke vyžiť. Národne ich to ale vždy tiahlo k Čechom 

a Moravanom, pretože sa považovali byť s nimi jeden prirodzený etnický ce-

lok; štátne ich viazalo mnoho storočnými zväzkami Uhorsko, ktoré ináč až 

do druhej poloviny 18. storočia bolo národnostne dosť indiferentným štá-

tom, a nejaké ašpirácie po samostatnosti a vlastnej štátnosti Slováci nemali. 

Takýchto ašpirácií Slováci nemali ani vtedy, keď sa nasadila divoká maďari-

zácia a hrozila im národným zánikom; ešte i vtedy verili, že sa Uhorsko dá 

zmeniť na národnostne spravodlivý štát. Od prvého dňa vypuknutia prvej 

svetovej vojny však všetci povedomí Slováci boli presvedčení, že nastala his-

torická príležitosť, vyskytujúca sa znova po tisícročnom opačnom vývine, 

aby prirodzená národná sunáležitosť Čechov a Slovákov prejavila sa i štátne, 

a aby bol teda rozbitý rakúsky a maďarský historický rámec a vytvoril sa pri-

                                                             
25 Pozn. I. D.: Čech Janoušek, ktorého urobili predsedom tejto slovenskej vlády, nemal 
nikdy nič spoločného so Slovenskom; bol tam ustanovený, aby sa zastrel maďarský 
a maďarónsky charakter celého podniku. Aká to bola „slovenská“ republika vidieť 
i z toho, že ministrom národnej obrany (ľudovým komisárom) bol Ferenc Münnich, teraj-
ší ministerský predseda Maďarskej ľudovej republiky. 
26 Pozn. I. D.: Dokumentom o tom pojednal Juraj Kramer v knihe Iredenta a separa-
tizmus v slovenskej politike 1919-1938, Bratislava, 1957. 
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rodzený československý štát. Nikomu ani vo sne nenapadlo uplatňovať slo-

venskú samostatnosť alebo slovenský štát. Takéto snahy vymysleli neskor-

šie, s existenciou Československa nespokojné, nepriateľské maďarónske 

a iné neslovenské živly. Využili a zneužili demokratické slobody prvej repub-

liky k tomu, aby si pre svoje rozvratné snahy hľadeli získať podporu ľudo-

vých más. Možno tvrdiť, že sa im to málo darilo. Tzv. slovenský štát nevzni-

kol z vôle ľudu, ale bol slovenskému ľudu cudzou nepriateľskou mocnosťou 

pomocou niekoľkých zradcov nanútený. 

 Udalosti v rokoch 1938 a 1939 jasne ukázali, kam až môžu viesť 

i najneprirodzenejšie heslá, napr. heslo o samostatnosti národa alebo heslo 

o samourčovacom práve až do odtrhnutia, keď sa im dostane v danej chvíli 

podpory so strany silnej nepriateľskej mocnosti. 

 Autor upadá do chýb všetkých ostatných komunistických autorov, keď 

vinu za udalosti v rokoch 1938 a 1939 zvaľuje výhradne na iných a nechce 

priznať, že veľké chyby páchala i komunistická politika. Stále sa omieľa hes-

lo o sebakritike, ale ešte nebola prevedená sebakritika tej časti komunistic-

kej politiky, ktorá prispela k tomu, že sa slovenské veci vyvinuli k tomu, čo 

sa udialo v tých kritických rokoch. Tie kritické udalosti sa nestali preto, že 

sme my, československy zmýšľajúci Slováci, nechceli vraj uznať slovenský 

národ. My sme ten národ nie len že uznávali, ale sme zaň i pracovali 

a bojovali už i v dobe, keď tí, čo ho neskoršie mámili s heslami samostatnos-

ti a samourčení až do odtrhnutia, slovenský národ vôbec neuznávali 

a pracovali proti československej myšlienke za maďarsko-slovenskú jedno-

tu. Ale my sme si, celkom podľa toho čo hlásal i Štúr, slovenský národ, jeho 

národný zdarný vývin a jeho pravé národné záujmy, nikdy nemohli predsta-

viť ináč, len v súvislosti s československou národnou ideou. 

 A to je to, k čomu konečne i komunistická politika musí dospieť 

a autor k tomu, zatiaľ tuším len nevedomky sa už i dostáva, hoci stále ešte 

okázalo prízvukuje úplnú rozličnosť českého a slovenského národa ako 

dvoch od seba sa líšiacich národov. Chcem tu totiž hovoriť o hlbokom rozpo-

re, v ktorom sa v tomto bode komunistická politika a s ňou autorove názory 

nachádzajú. 

 Ak by bolo totiž pravdou to, že tak český ako i slovenský národ sú dva 

celkom osobitné národy, potom by im nebolo možno odoprieť právo, vyplý-

vajúce z tohto vraj prirodzeného stavu vecí, inými slovami prislúchajúce 

každému z nich podľa prirodzeného práva, aby si totiž každý jeden, ak a keď 

to sám za vhodné uzná a prípadne i nezávisle od druhého, zariadil svoju 

vlastnú, samostatnú, od druhého celkom oddelenú a nezávislú štátnosť. Ak 

nejakému národu priznám, že je etnicky naproste osobitý, potom ho nemô-
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žem pozbaviť toho, čo je vrcholným znakom každého osobitého národa, prá-

va, aby si utvoril svoj vlastný štát. Vyviera to z práva samourčovacieho, kto-

ré každému osobitému národu nesporne prináleží. Keď autor, spolu 

s komunistickou stranou prízvukuje, že je slovenský národ celkom osobitý, 

svojbytný a od českého odlišný národ, potom akým právom odopiera tomu-

to osobitému národu právo utvoriť si vlastný štát? Autor líči (na s. 373) ro-

kovania vedenia KSČ s predstaviteľmi Slovenskej národnej rady v marci 

1945 v Moskve. Až na Šrobára všetci ostatní predstavitelia SNR vraj uplat-

ňovali, aby sa oslobodená Československá republika stala dualistickým 

dvojštátom, aby v nej bolo oddelené štátne zriadenie české a oddelené štát-

ne zriadenie slovenské, aby v Prahe boli česká vláda a na Slovensku sloven-

ská vláda a aby iba veci zahraničné, vojenské a zahraničnoobchodné boli 

spoločné. Vraj i to žiadali, aby bola medzi Slovenskom a Moravou stanovená 

colná hranica, aby na Slovensku platili len slovenské peniaze, slovenské poš-

tovné známky, slovenské uniformy atď. Väčšia časť týchto údajných požia-

daviek vyplýva asi z bujnej fantázie autorovej a z jeho spoliehania sa na to, 

že za platných politických a tlačových pomerov je znemožnené verejné vy-

vrátenie i najnehoráznejších výmyslov. Ale dajme tomu, že predstavitelia 

SNR skutočne žiadali, a i to len s určitým obmedzením, slovenskú štátnosť. 

Akým právom mohlo vedenie komunistickej strany, ktoré predsa stále vy-

hlasuje slovenský národ za samobytný a za národne oddelený od českého 

národa, odmietnuť požiadavky Slovenskej národnej rady? Autor doslovne 

píše: „... my jsme s veškerou rozhodností odmítali uvedené návrhy předsta-

vitelů Slovenské národní rady. Odmítli jsme o takových návrzích vůbec jed-

nat; a odmítli jsme předem jakékoliv náběhy k dualistickému pojímání 

vztahů mezi Čechy a Slováky v osvobozené republice“. Akým právom mohli 

týchto zástupcov Slovákov nútiť, aby odstúpili od postulátov, ktorých usku-

točnenie by bolo znamenalo realizáciu slovenskej štátnosti, i keď len 

v obmedzenej miere? 

 Z jednej strany, totiž z hľadiska národného, komunistická strana vy-

hlasuje k pomeru česko-slovenskému, že ho treba chápať dualisticky, t. j. že 

sú tu dva etnicky a národne osobité a samostatné národy. Z druhej strany, 

totiž z hľadiska štátneho, však nie len že odmieta štátny dualizmus, teda 

obmedzenejší prejav štátnej samostatnosti, ale vyhlasuje každú snahu po 

ňom za zločinnú a trestuhodnú. Akým právom môže vo veciach štátnych je-

den samobytný národ nanútiť svoju vôľu druhému samobytnému národu? 

 Tu je ten hlboký rozpor, v ktorom sa komunistická politika v tomto 

bode nachádza. Ak ona uznáva po stránke etnickej samobytnosť tak české-

ho, ako i slovenského národa, potom nemôže právom ani jednému ani dru-
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hému odoprieť snahy o samostatnosť i po stránke štátnej, pretože jedno 

z druhého prirodzene vyplýva. Kto uznáva druhému národu neobmedzenú 

etnickú samostatnosť a predsa mu bráni uskutočneniu štátnej samostatnos-

ti, pácha na ňom násilie. 

 My, Slováci, ktorí sme prívrženci československej národnej myšlienky, 

vždy sme pracovali proti snahám separatistickým a proti štátne ponímané-

mu slovenskému nacionalizmu. Vždy bolo naším presvedčením, že my Slo-

váci nemáme právo odtrhnúť sa od Čechov a vytvoriť si slovenský štát. Ne-

máme na to právo z toho dôvodu, že náš slovenský národ spolu s českým 

národom tvorí i zo stránky etnickej jedno jediné vyššie národné spoločen-

stvo československé, a že teda etnická samobytnosť nášho slovenského ná-

roda je od prírody obmedzená československou etnickou skutočnosťou. 

Z tohto prirodzeného faktu a stavu vyplýva samozrejmosť, nutnosť 

a oprávnenosť československej štátnej myšlienky a štátnej jednoty. Utvore-

nie separatistického štátu by bolo narušením prirodzeného vyššieho etnic-

kého princípu. Samozrejme, že to isté platí i o českom národe. I jeho etnická 

samobytnosť je obmedzená československou skutočnosťou, a preto ani on 

nemá právo rozbiť československý štát. Len ak by neodolateľné vonkajšie 

nepriateľské sily svojou brutálnou prevahou znemožnili vytvorenie alebo 

udržanie československej štátnosti, potom je samozrejmé, že by tak jeden 

ako i druhý národ nemohol inak, než primerane pomerom si zariadiť štátnu 

samostatnosť. I potom by sa však vzájomne uplatňovala prirodzená túžba, 

aby sa pri prvej možnej príležitosti spojilo zase to, čo nepriateľské sily roz-

delili. 

 

VII. 

Autor má celkom falošné predstavy o slovenskej politike pred prvou sveto-

vou vojnou a prirodzene, že sú i falošné jeho úsudky o politike štátotvorných 

strán za prvej republiky, nakoľko sa mu ona javila ako pokračovanie toho, 

čo bolo pred vojnou. 

 Predovšetkým je nezmysel, keď autor stále hovorí o vraj oportunistic-

kej politike „slovenskej buržoázie“ voči maďarským vládam. Nejdem sa tu 

zaoberať otázkou, či je vôbec možno neodnárodnivších sa slovenských ľudí, 

ktorí viedli odpor proti maďarizácii, nazvať paušálne slovenskou buržo-

áziou. Boli medzi nimi najviacej len chudobní evanjelickí a katolícki kňazi, 

chudobní až biedni učitelia cirkevní, nemajetní zamestnanci malých sloven-

ských ľudových bank a iných drobných finančných ústavov, úverových 

a potravinových spolčekov, drobní remeselníci, podomoví a iní malí ob-

chodníci, maloroľníci, domkári a niekoľko, naskrze z chudobných rodičov 
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pochádzajúcich advokátov a lekárov. To bola tá „slovenská buržoázia“ proti 

ktorej autor hromží. To, čo bolo na Slovensku skutočnou buržoáziou, čo 

vládlo bohatstvom, obchodom, priemyslom, hospodárskym a politickým 

vplyvom, to boli v ohromnej číselnej prevahe Maďari, maďaróni (neprizná-

vajúci sa za Slovákov), Nemci a Židia. O tejto skutočnej buržoázii, ktorá 

gniavila slovenský ľud národne, politicky, hospodársky a sociálne, autor 

múdro mlčí. On si vzal na mušku predprevratovú slovenskú národnú spo-

ločnosť, pokrstil ju „buržoáziou“, a preto sa mu neľúbi, že sa táto spoločnosť 

za prvej republiky vo svojej väčšine stavala proti každému rozvratníctvu. 

 Ale historickou skutočnosťou je, že autorom „buržoáziou“ pokrstená 

predprevratová slovenská národná spoločnosť nemala za Uhorska dočinenia 

len s nejakou imaginárnou maďarizáciou, ale musela byť v stálom zápase so 

skutočne existujúcou a vládnucou, autorom zamlčovanou maďarskou, ma-

ďarónskou, nemeckou a židovskou, na Slovensku jeden pevný komplex tvo-

riacou vykorisťovateľskou buržoáznou a statkárskou triedou. Proti tejto 

triede, ku ktorej patril svojho času i legendárny a dnešnou komunistickou 

historickou doktrínou vychvaľovaný Ľudovít Kossuth, chopila sa roku 1848 

slovenská národná spoločnosť zbraní, aby povstaním slovenského ľudu 

striasla politickú, národnú a sociálnu nadvládu tejto triedy. Dnešná komu-

nistická historická veda vytýka slovenskej národnej spoločnosti minulého 

storočia toto povstanie. My sme vraj nemali povstať proti nášmu triednemu 

a národnému vrahovi, my sme vraj mali tomuto domácemu vrahovi pomá-

hať, aby zdolal vraj viedenského vraha. Mali sme mu pomáhať, snáď preto, 

aby zvíťaziac a zmohutnejúc, gniavil slovenský národ ešte brutálnejšie? Vie-

deň nebola pre náš slovenský národ ani z národného a ani zo sociálneho 

hľadiska tak nebezpečná, ako brutálna šľachtická, džentrícka a buržoázna 

šovinistická trieda maďarská a maďarónska, vedená Kossuthom. 

 Ale akokoľvek sa veci mali, jedno je isté, že slovenská národná spoloč-

nosť nikdy neviedla oportunistickú politiku voči maďarskej vláde 

v Budapešti. Tým menej viedla takúto politiku proti šľachtickej, džentristic-

kej a buržoáznej spoločnosti, ovládajúcej veci na Slovensku. Naopak, za celú 

dobu maďarizačného obdobia, teda od začiatku 19. storočia až do konca pr-

vej svetovej vojny, bola slovenská národná spoločnosť v stálej opozícii 

a v nezmieriteľnom odboji ako proti uhorskej vláde v Budapešti, tak aj proti 

vládnucim triedam na Slovensku. Pravda, našli sa ojedinele i zradcovia 

a oportunisti. Ale nech mi autor ukáže v histórii hoci len jeden jediný ná-

rodný alebo triedny boj, ktorý by sa bol obišiel bez zradcov a oportunistov! 

V porovnávacej štatistike by slovenská národná spoločnosť z tejto stránky 

obstála veľmi dobre. Práve preto, že slovenská národná spoločnosť v ničom 
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nechcela popustiť z práv slovenského ľudu a odmietala každé dohadovanie 

sa s maďarskou vládou a s panujúcou triedou, bola vystavená najbrutálnej-

ším represáliám. V 70-tych rokoch minulého storočia pozavierali všetky slo-

venské stredné školy a učiteľské ústavy, rozpustili Maticu slovenskú, skon-

fiškovali jej majetok. Každý nový pokus zriadiť slovenské stredné školy 

stroskotal. Vláda zamietla žiadosti, a to s odôvodnením, že Slováci majú 

chodiť do maďarských škôl, ktoré ona na Slovensku k maďarizačným úče-

lom zriadila. I obecné školstvo bolo úradnými opatreniami postupne pozba-

vené slovenského rázu tak, že od začiatku nášho storočia na Slovensku prak-

ticky už nebolo školy so slovenským vyučovacím jazykom. Keď sa slovenská 

národná spoločnosť proti týmto násiliam bránila, zahájila vláda ostrú perze-

kúciu. Noviny slovenskej národnej spoločnosti neprestajne prenasledovala 

a hmotne ničila, redaktorov väznila. Až do pádu Uhorska v prvej svetovej 

vojne nebolo jedného jediného slovenského novinára, ktorý by nebol sedel 

v maďarskom väzení. Slovenská národná spoločnosť sa snažila pomocou 

ústavných občianskych práv zamedziť vládou a panujúcimi triedami syste-

maticky vedený protislovenský vyhladzovací proces. Ale už Koloman Tisza, 

viac ako pätnásť rokov všemocný pán Uhorska, vydal brutálne heslo „min-

den áron buktatni“ – za každú cenu nechať pri voľbách prepadnúť každého 

kandidáta slovenskej národnej spoločnosti! Násilné, s krviprelievaním, 

s prenasledovaním alebo podplácaním a korumpovaním voličov spojené, 

pod vojenskou a žandárskou asistenciou a panujúcou džentríckou 

a kapitalistickou maďarskou a maďarónskou spoločnosťou prevádzané voľ-

by s verejným hlasovaním, stali sa nechvalne známymi po celom vzdelanom 

svete. Na úradné podplácanie pri voľbách si páni zriadili pri ministerstve 

vnútra zvláštny štátny sekretariát, ktorý disponoval miliónovými prostried-

kami zo štátnej pokladne. V župách mali túto šľachetnú agendu na starosti 

hlavní župani, v okresoch slúžnovci a v obciach dedinskí notári. 

Voči tomuto teroristickému aparátu vlády, úradov a panujúcej triedy, 

bola pokutami vyčerpaná, perzekvovaná a i inak hmotne slabá slovenská 

národná spoločnosť bezmocná. Musela na čas vyhlásiť tzv. pasivitu pri voľ-

bách. Rovnakým spôsobom bola v bývalom Uhorsku prenasledovaná 

aj rusínska, rumunská a srbská národná menšina. Keď sme v posledných 

rokoch minulého a začiatkom nášho storočia začali intenzívnejší odpor na 

každom poli, perzekúcia sa zostrovala. Skoro všetci slovenskí poslanci v 

uhorskom sneme (a boli od volieb r. 1901 len štyria, od r. 1906 len siedmi 

a od roku 1910 len dvaja, hoci Slovensko malo 56 volebných okresov) 

a skoro všetci kandidáti vystupujúci pri voľbách boli uvrhnutí do väzenia, 

súdení a odsúdení na roky trvajúce väzenia len preto, že vo svojich progra-
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mových rečiach požadovali prevádzanie zákonom zabezpečených práv slo-

venského ľudu, čo uhorská justícia vyhlasovala za poburovanie proti Maďa-

rom a panskej triede. Ďaleko by viedlo, keby som tu vypočítal všetky politic-

ké procesy vedené proti slovenským ľuďom a všetky neslýchané šikany zo 

strany všetkých orgánov štátnej a župnej správy, a keby som uviedol po-

drobnosti o zákazoch vydržiavania schôdzok a zhromaždení a o úplnom 

znemožňovaní každej spolkovej činnosti. 

O všetkom tom pán autor nemá ani poňatia. On počas svojej mladosti 

žil v starom Rakúsku a myslí si, že i v Uhrách boli podobné idylické politické 

pomery. On nevie, že ostrá perzekúcia všetkého slovenského sa stále stup-

ňovala práve preto, že slovenská národná spoločnosť sa nechcela pridať 

k vládnucej buržoázii a džentry, nechcela sa do nej vliať, ako to vláda poža-

dovala. Ona nekompromisne trvala na pravde slovenského ľudu, pokračova-

la v nerovnom boji proti ohromnej štátnej, národnej a triednej presile, 

a volila radšej zápas vedený so slabými politickými zbraňami, ktoré jej len 

vo veľmi obmedzenej miere boli k dispozícii, než aby sa vzdala alebo než by 

uzavrela nejaký biedny, nič neznamenajúci kompromis. A tento postoj slo-

venskej národne spoločnosti nazval pán autor „oportunistickou politikou 

slovenskej buržoázie“! 

 A aby dovŕšil svedectvo svojej úplnej ignorancie slovenských pomerov 

za bývalého Uhorska, napísal nehoráznu vetu: 

 

Historicky je pravdou, že slovenská buržoasie ať evangelického nebo 

katolického vyznání celou věc slovenského národa za maďarské nad-

vlády naprosto prohrála a přivedla slovenský národ k tomu stavu, že 

v r. 1918 byl vskutku před zánikem! 

 

Historickou pravdou nie je to, čo pán autor napísal, ale historickou pravdou 

je, že slovenský národ priviedla do katastrofálneho stavu nie slovenská ná-

rodná spoločnosť, nazvaná autorom slovenskou buržoáziou, ale maďarská, 

maďarónska, nemecká a židovská, jeden mohutný triedny celok tvoriaca 

skutočná buržoázia, džentry a šľachta, existenciu a jestvovanie ktorej pán 

autor nevzal na vedomie. 

Historickou pravdou je, že proti tejto agresívne buržoázno-džentríckej 

a mohutnej šľachtickej, celý štátny aparát pevne ovládajúcej a bezohľadne 

zneužívajúcej vládnucej triedy, slabá slovenská národná spoločnosť stála cez 

celú dobu v nekompromisnom obrannom postoji a boji za udržanie sloven-

skej národnej myšlienky. 
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Historickou pravdou je, že nebyť tejto slovenskej národnej spoločnos-

ti, bol by slovenský národ skutočne zanikol – ak by nebolo prišlo k prehratej 

vojne Rakúsko-Uhorska a k utvoreniu Československej republiky. 

Historickou pravdou je, že v strašných rokoch a desaťročiach pred pr-

vou svetovou vojnou to bola jedine a výlučne táto slovenská národná spo-

ločnosť, ktorá udržovala, pestovala a hájila slovenskú národnú myšlienku. 

Z tejto spoločnosti vyšli a k nej patrili pred prvou vojnou všetci slovenskí 

básnici, spisovatelia, umelci, novinári, politici a vôbec pracovníci duchom 

a perom. Jedine oni to boli, čo vytvorili a udržovali národnú myšlienku 

a šírili ju, za daných možností, v masách ľudu. Slovenská národná spoloč-

nosť, touto svojou za najťažších podmienok a neuveriteľne nepatrnými pro-

striedkami vykonanou, a preto priamo heroickou prácou prekazila, aby sa 

vládnucej buržoázii a džentry podarilo udusiť a vyhladiť slovenský národ 

skôr, než prišlo k zrúteniu rakúsko-uhorskej monarchie. 

Toto je historická pravda a nie čo tvrdí pán autor. I slovenskí priekop-

níci socializmu, ako Lehocký, Pocisk, Polónyi, Fraňo, Čunderlík, Kubál, Zve-

rec, Maršálko atď. sa hlásili po stránke národnej k slovenskej národnej spo-

ločnosti; boli to presvedčení a povedomí Slováci práve tak, ako boli českí 

sociálni demokrati, i tí najradikálnejší, presvedčení Česi. Ale nebolo to tak 

s maďarónmi, ktorí i keď úprimne verili v socializmus, predsa sa po národ-

nej stránke nehlásili k Slovákom, ale k buržoázno-džentríckej vládnucej 

triede maďarskej. Takí ľavičiarski vodcovia, ako košický Borovský, lučenec-

ký Varecha, prešovský Kubiščák a mnohí im podobní, reprezentovali typy 

odrodilých Slovákov, ktorí v maďarizovaní Slovenska nachádzali nielen ná-

rodný a kultúrny, ale i sociálny a socialistický pokrok. Títo ľudia boli vedomí 

alebo nevedomí pomáhači vládnucej triedy pri národnostnom a kultúrnom 

utlačovaní Slovákov. Oni boli produktmi pomerov, ktoré sa behom storočí 

vyvinuli v Uhrách za maďarského režimu. Tí, ktorí v bývalých Uhrách nikdy 

nežili a myslia si, že i tam šlo všetko podľa vývoja v Rakúsku, ako napr. i pán 

autor, ťažko tomu všetkému rozumejú. Nechápu ani to, že napr. Bélom Kú-

nom vytvorená, od Československa odtrhnutá tzv. Slovenská republika rád, 

bola na Slovensku podporovaná len takýmito maďarsky a maďarónsky 

orientovanými živlami. Je pravda, že v neskoršom vývine za prvej republiky 

sa mnohí z nich presvedčili o svojom omyle a stali sa úprimnými prívržen-

cami slovenskej veci a československej štátnej myšlienky. 

 Nuž, historickým faktom je, že slovenská národná spoločnosť 

v bývalých Uhrách nikdy neviedla oportunistickú politiku voči vláde maďar-

ských panujúcich tried. Možno ak by si to bola vedela zariadiť ak, že aspoň 

jedna časť by sa bola postavila za oportunistické stanovisko, potom by sa – 
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snáď – veci neboli vyvinuli tak ďaleko, že sa slovenský národ – vedľa rusín-

skeho – stal najpotlačenejšou národnostnou menšinou v bývalých Uhrách. 

Najväčšia národnostná menšina bývalých Uhier, sedmohradskí Rumuni, 

taktiež sedmohradskí Sasíci a vôbec uhorskí Nemci, no a i dolnouhorskí Srbi 

si to vedeli tak zariadiť, a preto si vedeli zachovať až do konca bývalého 

Uhorska aspoň určité malé minimum vlastného školstva a iných kultúrnych 

a cirkevných inštitúcií. V uhorskom parlamente vždy sedelo niekoľko vlád-

nych poslancov, povedomých Rumunov a Srbov. Títo prevádzali vládnu po-

litiku iba z toho dôvodu, aby vláde zabránili zrušenie ešte zostávajúcich ru-

munských a srbských škôl a kultúrnych inštitúcií. Z toho istého dôvodu 

i sedmohradskí Sasíci volili skoro vždy samých vládnych poslancov nemec-

kej národnosti. Ostatní uhorskí Nemci volili vždy len Maďarov alebo ma-

ďarsky zmýšľajúcich a maďarské strany podporujúcich ľudí. Naproti tomu 

slovenská národná spoločnosť nikdy Maďarov alebo maďarónov do snemu 

nevolila a kandidovala vždy len s opozičným alebo slovenským programom.  

Podobne to bolo pri voľbách do župných zastupiteľstiev a do iných 

samosprávnych inštitúcií. Preto všetky maďarské vlády tradičnými voleb-

nými trikmi, násilnosťami a korupciou znemožňovali zvolenie slovenských 

kandidátov a postavili slovenskú národnú spoločnosť mimo zákon. Že Slo-

váci nepostupovali podobným oportunizmom, ako to čiastočne robili Ru-

muni a Srbi, nemožno im zazlievať. Rumunský a srbský oportunizmus mal 

svoje historické predpoklady, ktorých u Slovákov nebolo. V skorších dobách 

hrali veľkú úlohu náboženské pomery. Rumuni a Srbi nikdy nemali spoloč-

né náboženstvo s Maďarmi. Maďari boli buď rímski katolíci alebo protes-

tanti; pravoslávnych alebo uniatskych Maďarov nikdy nebolo. Naproti tomu 

boli Srbi odjakživa všetci pravoslávni a Rumuni pravoslávni alebo uniati. 

Rímskokatolíckych a protestantských Rumunov a Srbov nebolo. Rumuni 

a Srbi si takto už vlastne priniesli do Uhorska svoje národné cirkvi. Tieto 

cirkevné inštitúcie uhorský štát do značnej miery vždy rešpektoval. 

A v rámci týchto cirkevných inštitúcií si potom Rumuni a Srbi v určitom 

menšom rozsahu mohli udržať svoje školstvo a národnú kultúru 

i v obdobiach najzúrivejšej maďarizácie. Kvôli zachovaniu týchto cirkevných 

privilégií, a tým i svojej národnosti, museli robiť Rumuni a Srbi čiastočne 

aj oportunistickú politiku voči maďarskej vláde. Ale Slováci nemali odchýl-

ne náboženstvo od Maďarov. Maďari boli buď rímski katolíci alebo protes-

tanti, práve tak ako Slováci. Pravoslávnych Slovákov nebolo práve tak, ako 

nebolo pravoslávnych Maďarov. Rímskokatolícka cirkev a protestantské 

cirkvi boli z tohto dôvodu inštitúciami celoštátnymi, ktoré sa vzťahovali nie 

len na Maďarov, ale i na Slovákov, a vôbec na nepravoslávnych 
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a neuniatských občanov Uhorska, napr. na Nemcov (okrem sedmohrad-

ských Sasíkov, u ktorých bol vývoj iný). Nemali teda ani Maďari ani Slováci 

ani Nemci svoje národné cirkvi, ako to bolo u Rumunov a Srbov. Ovládali 

ich cirkvi univerzálne, celoštátne. Následkom toho od doby maďarizácie 

ovládali tieto cirkvi Maďari a postupom doby sa tieto cirkvi dali do služieb 

maďarizácie. Tento proces bol uľahčený tým, že hlavne rímskokatolícki vyš-

ší cirkevní hodnostári zastávali, vyplývajúc z týchto svojich funkcií, dôležité 

štátne postavenia. Evanjelická cirkev, ktorá si zachovala značnú cirkevnú 

autonómiu a kládla veľkú váhu na školstvo, tiež podľahla maďarizácii. Jej 

dištrikt, rozprestierajúci sa na Slovensko, mal pôvodne slovenskú väčšinu, 

a tu si Slováci dlho zachovali určité národné a školské práva. Ale v 90-tych 

rokoch minulého storočia šovinistická maďarská a ju podporujúca nemecká 

väčšina generálnej synody po veľkých bojoch a odpore slovenskej delegácie, 

synodálnym zákonom zrušila tento slovenský dištrikt a rozdelila ho medzi 

susedné cirkevné dištrikty, takže sa Slováci ocitli všade v menšine. Od toho 

času Slováci i v evanjelickej cirkvi strácali postupne skoro všetko, čo im 

predtým cirkevná autonómia zabezpečila. 

Ako vidieť, Slováci od konca minulého storočia boli prakticky pozba-

vení všetkých kultúrnych a národných práv. Z toho dôvodu nemohla sloven-

ská národná spoločnosť robiť voči vláde, voči cirkevným predstavenstvám 

a voči panujúcej maďarskej spoločnosti žiadnu oportunistickú politiku. 

Oportunizmus možno totiž prevádzať len vtedy, keď je tu niečo, čo ešte nie 

je stratené a čo možno teda pred eventuálnou stratou a proti takýmto sna-

hám odporcov chrániť. Nič takéto Slováci už nemali. 

Oportunistická politika by preto nemala žiadny zmysel, alebo by bola 

priniesla len celkom nepodstatné, nič neznamenajúce výhody; ak by sa ne-

uveriteľne spupná vládnuca triedna spoločnosť vôbec odhodlala koncedovať 

i len nejaké najmenšie národné minimum. Slovenská národná spoločnosť 

preto politický a národný oportunizmus v žiadnej forme neprevádzala. To je 

historická skutočnosť, a nie to, čo pán autor z neznalosti pomerov 

v bývalých Uhrách nesprávne tvrdí. Kto prevádzal oportunizmus, ten páchal 

zradu, to už nebol oportunista, ale zradca. To boli maďaróni, ktorí sa za Slo-

vákov už nepriznávali, ale pokladali a vyznávali sa za príslušníkov maďar-

ského národa, a to v prevažnej väčšine jeho panskej triedy. Slovenská ná-

rodná spoločnosť však ani za najťažšieho útlaku nezradila. 

 

VIII. 

Je pomýlené, keď autor stavia politiku, ktorú Milan Hodža prevádzal za 

Uhorska, do paralely s českou politikou dr. Kramářa za Rakúska, a keď kon-
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štatuje, že obaja sledovali rovnakú oportunistickú politiku voči maďarskej 

resp. rakúskej vláde. Nejdem tu skúmať, nakoľko bola Kramářova politika 

oportunistická. Na každý pád to bol veľmi divný oportunizmus, ktorý sa 

skončil za Rakúska odsúdením Kramářa na smrť. Ale ešte divnejšia bola 

„revolučnosť“ dr. Šmerala pred vojnou a po vojne, keď mu mohla priniesť 

kandidatúru na habsburského ministra! Hodžovu politiku za Uhorska však 

nemožno zrovnávať ani s Kramářovou, ani so Šmeralovou politikou. Pomery 

české za Rakúska boli totiž podstatne odlišné od pomerov slovenských za 

Uhorska. V českých zemiach mal národ svoje vyvinuté školstvo všetkých 

stupňov, včetne vysokých škôl, mal svoju bohatú dennú a inú periodickú 

tlač, svoje zastúpenie vo všetkých verejných politických, hospodárskych, so-

ciálnych, kultúrnych organizáciách a inštitúciách, z ktorých najväčšiu časť 

celkom ovládal, mal svoje rozvetvené ľudové a iné peňažníctvo atď. atď. 

Predmetom českej politiky už dávno nemusela byť starosť o zachovanie ho-

lej existencie národa. Ona sa starala už len o rozmnoženie a doplnenie toho, 

čo národ už dosiahol, a i o ďalší cieľ postupného uskutočnenia samostatnej 

štátnosti. 

Pri takýchto už pokročilejších politických cieľoch sa prirodzene dala 

prevádzať i oportunistická politika a za daných okolností mohla byť ona 

i opodstatnená a účelná. Ale na Slovensku boli za Uhorska celkom iné po-

mery. Národu boli brutálnym systematickým násilím postupne odňaté všet-

ky svojské školy a znemožnený výkon najelementárnejších politických, kul-

túrnych a sociálnych práv. Stáročia trvajúci útlak a najbrutálnejšie znemož-

nenie každého odporu mu odňal skoro všetku roduvernú inteligenciu 

a v masách vyvinul národnostnú apatiu a otrocký duch. Bolo treba najprv 

burcovať národ z tohto smrteľného spánku. To sa nedalo robiť oportunistic-

kou politikou. Bola to neohrozená buditeľská činnosť, ktorú od 18. storočia 

počnúc konala slovenská národná spoločnosť, nedbajúc nemilosrdnú perze-

kúciu so strany vlády a panujúcich pánskych tried. Zvláštne uhorské pomery 

zavinili, že táto buditeľská činnosť sa len až od posledného desaťročia minu-

lého storočia intenzívnejšie rozšírila na ľudové masy. Stalo sa tak hlavne pô-

sobením učenia T. G. Masaryka a činnosti jeho žiakov hlasistov. Tak sa do-

stal do verejného života i Milan Hodža. Jeho pôsobenie pred prvou svetovou 

vojnou možno rozdeliť na tri činnosti. Predovšetkým pracoval ako žurnalista 

a buditeľ. Potom ako opozičný poslanec na uhorskom sneme a behom nie-

koľkých rokov pred prvou svetovou vojnou ako konšpirátor proti Františko-

vi Jozefovi a jeho maďarským vládam. Zo všetkých hlasistov bol asi Hodža 

najúčinnejším buditeľom más slovenského ľudu. Prvé ročníky jeho Sloven-

ského týždenníka burcovali ľud všetkých krajov Slovenska ako žiaden iný 
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slovenský tlačový orgán ani predtým ani potom. Nikto si netrúfal kritizovať 

vládu a panujúcu panskú triedu tak ostro ako on. Od roku 1905 do roku 

1910 bol poslancom v Budapešti za kulpínsky okres. Na sneme organizoval 

tuhú opozíciu všetkých národnostných poslancov (slovenských, rumun-

ských a srbských) proti maďarskej vláde. Jeho reči tam každý raz vzbudili 

zúrivý odpor ako zo strany vládnych poslancov, tak aj zo strany opozície, 

v šovinizme ešte i prevyšujúcu košútovsko-aponyovskú koalíciu, či to už bo-

lo pri jeho filipike pre vraždu žandárov v Černovej, alebo keď ústne interpe-

loval ministra vnútra pre streľbu do štrajkujúcich socialistických robotní-

kov, alebo pri iných početných príležitostiach. Roku 1910 mu vláda 

a nitrianska džentrícka klika neslýchaným násilím znemožnila znovuzvole-

nie za poslanca v Senici. Keď následník trónu František Ferdinand, nespo-

kojný s touto maďarofilskou politikou Františka Jozefa, pripravoval pre prí-

pad svojho nastúpenia na trón, proti odporu pánskeho uhorského snemu, 

oktroj všeobecného volebného práva s tajným hlasovaním podľa obcí, aby 

takto zabezpečil spravodlivé zastúpenie všetkých národností v Uhrách 

a zlomil tak nadpánstvo maďarských magnátov a džentry, vtedy Hodža ak-

tívne podporoval túto konšpiračnú politiku proti maďarskej vláde. Vynieslo 

mu to odsúdenie budapeštianskymi súdmi k jednoročnému väzeniu pre 

urážku Františka Jozefa. Na začiatku svetovej vojny ho zatkli, neskoršie ho 

postavili na front. Ťažká choroba hrtana mu umožnila, aby strávil posledné 

roky vojny vo Viedni v kancelárskych službách ako obyčajný vojak; dôstoj-

nícka hodnosť mu nebola uznaná. Tu stál na čele tajného odbojného hnutia 

celoslovenského, v stálom spojení s českou Maffiou, s českou delegáciou na 

ríšskom sneme, s vedúcimi činiteľmi odbojového hnutia uhorských Rumu-

nov a rakúsko-uhorských Juhoslovanov. Skoro každý prejav českých pos-

lancov na ríšskom sneme vo Viedni, týkajúci sa požiadavky spojenia Čechov 

a Slovákov v jeden štátny útvar, vyšiel z Hodžovho pera. 

 Všetky tieto skutočnosti by si mohol pán autor zistiť a prečítať vo veľ-

kej tristostranovej štúdii, ktorú o Hodžovom politickom pôsobení napísal 

a v roku 1937 publikoval významný komunistický publicista, historik 

a literárny historik, národný umelec František Votruba. Ak by bol pán autor 

tak urobil, potom by nebol mohol tvrdiť, že Hodža za Uhorska prevádzal 

oportunistickú politiku voči maďarskej vláde. 

 Jedine v roku 1905 tomu bolo ináč. Vtedy sa najšovinistickejší 

a najreakcionárskejší maďarský snem (na čele s košútovsko-andrássyovsko-

aponyovskou koalíciou) ocitol v tuhom konflikte s Františkom Jozefom. Ten 

rozohnal džentrícky parlament vojskom a menoval vládu Gézu Fejérváryho 

s ministrom vnútra Jozefom Krištóffym. Krištóffy predložil návrh zákona 
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o všeobecnom volebnom práve s tajným hlasovaním. Pomocou takéhoto vo-

lebného práva chcel zlomiť moc oligarchov a šovinistov. Pravda je, že túto 

vládu, lepšie povedané jej ministra Krištóffyho, podporoval Hodža. Ale pod-

porovala ju aj celá slovenská národná spoločnosť, aj všetky ostatné potlače-

né národnosti, aj všetci uhorskí pokrokári, socialisti, i tí najľavičiarskejší, 

i Béla Kún! A proti tejto vláde sa postavili unisono všetky šľachtické, džen-

trícke, šovinistické panujúce vrstvy a viedli proti nej, pomocou aparátu ve-

rejnej správy, nachádzajúceho sa výlučne v moci týchto vrstiev, priamo re-

volučný odpor. Avšak v obave pred radikálnou Krištóffyho volebnou refor-

mou sa tieto historické revoltujúce panujúce triedy nakoniec s Františkom 

Jozefom vyrovnali. Nechali padnúť svoje šovinistické požiadavky týkajúce sa 

zmaďarizovania vojska a František Jozef nechal padnúť Fejérváryho vládu 

s ministrom Krištóffym a s jeho radikálnou reformou. Vláda Fejérváryho 

nebola v úrade ani jeden rok. Po nej sa dostala k vláde uvedená koalícia, 

ktorá nepreviedla vôbec žiadnu volebnú reformu a zahájila prenasledovanie 

slovenského národného a socialistického hnutia v ešte väčších rozmeroch, 

než ako to bolo za predošlých vlád. Po páde koalície roku 1910 sa po dobu 

niekoľkých týždňov v určitej miere opakovalo to, čo bolo v dobe úradovania 

Krištóffyho. Predsedom vlády sa stal Khuen-Héderváry, ktorý si chcel sprvu 

pomocou národnostných poslancov zabezpečiť väčšinu proti koalícii. Sľúbil 

preto čisté voľby, ktoré by i za starého volebného práva boli umožnili zvole-

nie značného počtu národnostných poslancov. Ale behom týždňov po svo-

jom nastúpení si väčšinu zabezpečil ináč, totiž tradičným násilníckym 

a korupčným spôsobom a cynicky zrušil svoje sľuby. I Hodžovi znemožnil 

zvolenie za poslanca v Senici. Do snemu sa dostali len dvaja Slováci, Juriga 

a Blaho. Obaja prevádzali na sneme opozičnú politiku, tak ako celá sloven-

ská národná spoločnosť. 

 Ale ani v týchto krátkych „oportunistických“ intervaloch sa slovenská 

národná politika nevzdala svojho zásadného opozičného stanoviska voči 

maďarskej vláde. Tak napr. keď vláda Fejérváryho kandidovala svojho mi-

nistra spravodlivosti Bartolomeja Lányiho za poslanca na uprázdnený man-

dát v Liptovskom Sv. Mikuláši – a mala veľký politický záujem, aby bol zvo-

lený – Slovenská národná strana mu postavila protikandidáta v osobe dr. 

Emila Stodolu, ktorého Hodža, tak v novinách, ako i v okrese, osobnou agi-

táciou horlivo podporoval. Boli z toho dve typicky staromaďarské korupčné 

voľby (jedna prvá, druhá náhradná), v ktorých nakoniec Lányi vyhral malič-

kou väčšinou hlasov. Ako to neskoršie minister vnútra tejto vlády Kristóffy 

priznal, stála vládu táto mikulášska voľba vyše štvrť milióna korún; horibil-
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ný obnos na tú dobu a na tak malý počet voličov (v celom okrese nebolo do-

hromady ani 2400 voličov).27 

 

IX. 

Podobne ako ostatná komunistická literatúra, i autor nesmierne zveličuje 

tzv. perzekúciu komunistického hnutia za prvej republiky. Zvlášť smiešne je 

tvrdenie, že sa komunistickí pracovníci museli za prvej republiky uchýliť 

vraj do „ilegality“ alebo do poloilegality. Do ilegality alebo do poloilegality sa 

musí a môže uchýliť nejaké hnutie len tam, kde je zákonom alebo inak zaká-

zané. Nikdy v prvej republike ani zákon, ani vláda, alebo iný verejný orgán 

komunistickú stranu ani komunistické politické, odborové, hospodárske, 

družstevné, kultúrne, telocvičné organizácie nezakázali. Všetky tieto boli za 

prvej republiky povolené a voľne prevádzali svoju činnosť. Komunistická 

strana mala svoje vedenie, vydržiavala svoje celoštátne, zemské, župné, 

okresné zjazdy, konferencie a iné porady. V každom meste a skoro v každej 

obci prvej republiky normálne fungovali komunistické miestne organizácie 

a sekretariáty, alebo aspoň bunky. Nebolo skoro priemyselného závodu, 

v ktorom by komunisti nemali svoju organizáciu, alebo aspoň svoju bunku. 

S ich odborovými zväzmi a organizáciami zjednávali zamestnávatelia zmlu-

vy a dohody. Ich potravinové družstvo „Včera“ bola mohutná hospodárska 

inštitúcia, ktorá mala filiálky a odbočky v mnohých mestách a obciach celej 

republiky. Ich telocvičné organizácie usporadúvali verejné miestne, okresné 

a iné cvičenia a spartakiády. 

A všetko toto sa dialo nie „podzemne“ a „ilegálne“ – ako by to radi 

dnes mladým ľudom nahovorili – ale verejne, úradne povolené, resp. 

s vedomím úradných orgánov a vlády prvej republiky. I o perzekúcii komu-

nistickej tlače za prvej republiky sa dnes mnoho hovorí. Ale faktom je, že 

táto veľmi rozvetvená komunistická tlač existovala počas celého trvania pr-

vej republiky. Vychádzalo nielen Rudé právo, ale aj iné komunistické den-

                                                             
27 Pozn. I. D.: Pán autor sa vysmieva tomu, že národní Slováci boli hodne spriaznení, zo-
švagrení atď. Keby znal pomery, v akých slovenská národná spoločnosť žila za Uhorska, 
tak by sa tomu nesmial. Tá spoločnosť, ktorú on viní z oportunizmu voči vládnucej ma-
ďarskej a maďarónskej spoločnosti, bola totiž natoľko neoportunistická, že sa takmer 
hermeticky od tejto oddeľovala i zo stránky spoločenskej. Národní Slováci do spoločnosti 
vládnucich vrstiev v dedinách a mestečkách vôbec nechodili a stýkali sa väčšinou len me-
dzi sebou. Rodiny národne slovenské mali málo stykov s rodinami maďarskými 
a maďarónskymi. Z toho rezultovalo, že sa manželstvá uzavierali väčšinou medzi prísluš-
níkmi beztak malého krúžku slovenskej národnej spoločnosti. Následky tohto zjavu sú na 
Slovensku ešte i dnes v rodinných pomeroch živé. Treba poznamenať, že vládnuca ma-
ďarská a maďarónska spoločnosť sa stále pokúšala dostať národných Slovákov do svojich 
spoločenských krúžkov a takto vplývať na ne maďarizačne, ale nemala v tom valného ús-
pechu. Slovenská národná spoločnosť ani po tejto stránke nezradila. 
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níky v Brne, v Plzni, v Ostrave, na Slovensku, a okrem toho množstvo 

miestnych listov a iných periodík. Vychádzali nie ilegálne, ale normálne 

podľa všeobecných zákonných podmienok. Že podľahli častejšie než iné listy 

úradnej cenzúre a vyšli miestami i s vybielenými stĺpcami, to je pravda, ale 

tomu sa nemožno diviť. Však komunistická politika sa riadila za prvej re-

publiky heslom, ktoré vydal jej vodca Klement Gottwald v parlamente, že jej 

cieľom je rozbiť tzv. buržoáznu, v skutočnosti ale demokratickú republiku 

a vykrútiť jej vedúcim stranám a politikom krk. Tejto politiky sa komunis-

tická tlač verne pridržiavala. Proti tomu sa prvá republika prirodzene bráni-

la. Že sa v tej obrane išlo niekedy ďalej, než bolo rozumné, to je už v povahe 

každej cenzúry dennej tlače. Ale mohla prvá republika trpieť absolútnu voľ-

nosť takejto rozvratnej činnosti, keď súčasne s ňou pracovali na rozbití Čes-

koslovenska v Nemecku, v Poľsku, v Maďarsku mohutné nepriateľské sily? 

Ináč komunistickí zákonodarcovia každý krát interpelovali v snemovniach, 

čím získavali imunizáciu cenzurovaných miest a mohli ich najbližšie bez 

prekážok publikovať. Komunisti boli totiž za celého trvania prvej republiky 

zastúpení v oboch snemovniach Národného zhromaždenia a vo všetkých za-

stupiteľských zboroch zemských, župných, okresných, mestských 

a miestnych. Zastúpení boli podľa toho pomeru, ktorý im prislúchal podľa 

počtu im odovzdaných hlasov. Komunistickú kandidátku dostali podobne 

ako ostatné kandidátky všetci voliči všetkých obcí republiky pred dňom vo-

lieb úradne doručené. Ak by sa tak nebolo stalo, alebo ak by voličovi bola 

z akýchkoľvek dôvodov komunistická alebo iná kandidátka odobraná, vo-

lebná komisia mu musela pri hlasovaní chybujúcu kandidátku, teda prípad-

ne i komunistickú, doplniť. Každý volič bol povinný ísť za plentu a tam kan-

didátku, s ktorou chcel voliť, vložiť do obálky a obálku hodiť do urny. Úplná 

tajnosť hlasovacieho aktu bola takto zaručená. Čo prvá republika trvala 

a boli v nej prevedené všelijaké voľby, nikdy nebolo najmenšej sťažnosti, že 

by bola tajnosť niekde porušená. Tak sa stalo, že komunisti boli za celej pr-

vej republiky vždy veľmi silnou stranou v parlamente, vo všetkých mestách 

a i vo veľmi mnohých dedinách. Jej poslanci a senátori požívali imunitu. Za 

to, čo povedali v snemovni, nemohli byť trestne vôbec stíhaní, a keď spácha-

li delikt mimo snemovne, nemohli byť bez súhlasu snemovne žalovaní 

a trestaní. To sa vzťahovalo i na politické delikty. Pri zúrivej agitácii, ktorú 

za prvej republiky komunisti prevádzali, je pochopiteľné, že sa jeden-druhý 

z nich dostal pred súd. Ale ak porovnáme tresty, ktoré im boli vymerané, 

s trestami, ktoré dostali odporcovia komunizmu za éry komunistickej vlády, 

potom musíme konštatovať, že justícia prvej republiky bola až neuveriteľne 

krotká. Zatiaľ čo za vlády Klementa Gottwalda súdy vyniesli pre politické 
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delikty viac ako päťsto rozsudkov smrti a toľko ľudí bolo aj popravených, za 

prvej republiky nebol pre politický delikt vynesený ani jeden rozsudok smrti 

a nebol popravený ani jeden človek. Zatiaľ čo za ľudovodemokratickej spra-

vodlivosti odsúdili mnoho sto, snáď i viac ako tisíc ľudí pre politické delikty 

na desať, pätnásť, dvadsať rokov väzenia a mnohých i na doživotie, skutoč-

nosťou je, že za prvej republiky ani jeden odsúdený komunista nedostal viac 

než najviac päť rokov! Zatiaľ čo za prvej republiky všetky politické procesy 

boli prejednávané verejne, boli prístupné obecenstvu a noviny mohli o nich 

obšírne písať i kritizovať, v ľudovodemokratickom súdnictve sa veľká väčši-

na politických procesov prejednávala s vylúčením verejnosti a novinám sa 

len zriedka dá správa o tom, že ľudia boli pre politický delikt vôbec odsúde-

ní. Zatiaľ čo za prvej republiky bola obhajoba naprosto voľná, dnes obhajca 

v politických deliktoch tejto voľnosti vôbec nemá. Zatiaľ čo za prvej republi-

ky politickí odsúdenci požívali pri výkonu trestu určitých výhod, dnes poli-

tický odsúdenec je nie že na roveň postavený s obyčajným zločincom, ale 

často sa s ním zaobchádza oveľa prísnejšie. Kto sa chce informovať o tom, 

aký fešácky kriminál mali komunistickí odsúdenci za prvej republiky, nech 

si prečíta, čo o tom napísal Ivan Olbracht. Sociálnodemokratický minister 

spravodlivosti dr. Meissner, ktorému dnes komunisti nevedia prísť na me-

no, ustanovil z radov poslancov a senátorov občianskych inšpektorov, ktorí 

pravidelne navštevovali všetky väzenia a hovorili s každým väzňom medzi 

štyrmi očami, bez prítomnosti väzenského personálu. Pred týmito inšpek-

tormi mohol každý väzeň predniesť bez obáv svoje sťažnosti, o ktorých po-

tom sám minister rozhodoval. Je pravda, stali sa aj prehmaty. Ale nech mi 

niekto ukáže na svete zem, kde by sa vysluhovanie spravodlivosti dialo bez 

akýchkoľvek prehmatov a omylov. 

 Nuž, takto vyzerala perzekúcia komunistov za prvej republiky. Opozí-

cia, ktorá verejne hlásala potrebu rozbitia prvej republiky, mala svoju veľkú, 

rozvetvenú tlač, ktorá, pravda, niekedy vyšla trochu vybielená. Naproti to-

mu tzv. ľudovodemokratická sústava nestrpí vôbec žiadnu opozíciu, žiadnu 

opozičnú tlač, žiadnu opozičnú mienku, a to nie len politickú, ale ani vedec-

kú, ani umeleckú, ani hospodársku. Ona nemusí vybieliť noviny, pretože im 

vôbec nedovolí, aby vychádzali; ona bieli opozičný prejav už v zárodku, ešte 

než sa dostal von. Komunistická opozícia mala za prvej republiky poslancov, 

zástupcov vo všetkých zastupiteľských zboroch, hospodárske, sociálne, kul-

túrne, odborové, telocvičné organizácie. Ktorá opozícia má v ľudovodemo-

kratickom zriadení hoci len jednu takúto organizáciu, hoci len jedného jedi-

ného zástupcu v Národnom zhromaždení alebo inde? Ľudovodemokratické 

zriadenie, ako je v praxi prevádzané, strpí len komunistické alebo komunis-
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tickou stranou ovládané organizácie a len takýchto zástupcov ľudu. Kto by 

chcel založiť opozičnú stranu, hoci i komunistickú, alebo stranu neutrálnu, 

ten by sa dopustil trestuhodného zločinu. Pokusy obživenia napr. sociálno-

demokratickej strany sú trestané ako pokusy velezrady. Za prvej republiky 

dostal každý volič pri voľbách do rúk dopredu mu do bytu úradne doručené 

volebné lístky všetkých kandidujúcich strán, teda i hlasovací lístok komu-

nistickej strany. Každý si mohol vyvoliť ktorý chcel a hlasovať s ním. Dnes 

dostane volič len jeden lístok s jedným jediným kandidátom, a nikoho dru-

hého voliť nemôže. Za prvej republiky mohli kandidovať všetky politické 

strany, samozrejme i komunistická, a okrem toho sto voličov mohlo 

v každom volebnom kraji podať i iné kandidátne listiny. Dnes kandidovať 

smie len komunistická strana a od nej odvislé organizácie. Prakticky to 

znamená, že len vláda a od nej odvislé organizácie smú kandidovať a len 

vládna strana smie byť volená. 

 I z tohto krátkeho prehľadu a porovnania je vidieť, že výklady 

o krutom perzekvovaní komunistickej strany za prvej republiky patria do 

ríše rozprávok. Podobné rozprávky sú i autorove príhody o ilegalite 

a poloilegalite, v ktorej niektorí komunisti museli vraj za prvej republiky žiť. 

Ak sa niekto, kto bol súdom odsúdený pre nejaký delikt alebo inak stíhaný, 

skrýval pred úradmi republiky, aby si nemusel odsedieť trest, to predsa ne-

možno označiť za nútenú ilegalitu nejakého politického hnutia. 

 

X. 

Ako autor zveličuje tzv. perzekúciu komunistickej strany za prvej republiky, 

tak zveličuje i účasť komunistov v odbojovom hnutí proti nacistickej okupá-

cii. Kto si prečíta autorovu knihu, musí mať dojem, že sa boja proti okupan-

tom zúčastnili iba komunisti, a že všetky ostatné vrstvy národa, až na nepa-

trné výnimky, boli kolaborujúce alebo priamo vlastizradné. Myslím, že žia-

den rozumný človek nemôže zľahčovať a podceňovať skutočnú účasť komu-

nistov na tomto odboji. Ale bolo by hrubým skreslením historických skutoč-

ností, keby sa prehliadlo isté kritické obdobie v postoji komunistov voči hit-

lerovskej vražednej politike, a tiež keby sa absolútnym mlčaním prechádzalo 

nad prevažnou účasťou ostatných nekomunistických vrstiev národa v odboji 

proti Hitlerovi, a to počas celej okupácie. 

 To kritické obdobie trvalo od augusta 1939 až do júna 1941, teda bez-

mála dva roky, v ktorých Československo trpelo už pod krutovládou nacis-

tických okupantov. Toto obdobie bolo charakterizované nasledovnými dôle-

žitými udalosťami. 
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Koncom augusta 1939 uzavrel v Moskve Stalin s Hitlerovým zahranič-

ným ministrom Ribbentropom zmluvu neútočenia a priateľstva Sovietskeho 

zväzu s hitlerovským Nemeckom. Hneď na to zahájil Hitler útočnú vojnu 

proti Poľsku. V štvrtý týždeň tejto pre Poľsko nešťastnej vojny si Hitler 

a Sovietsky zväz rozdelili medzi sebou poľský štát, a Sovieti, v dohode 

s Nemcami, obsadili s Červenou armádou skoro celú východnú polovicu 

Poľska. Minister zahraničia a predseda sovietskej vlády Molotov oslavoval 

vtedy zánik Poľska vo verejnom prejave. Keď Francúzsko a Veľká Británia, 

podľa prevzatej zmluvnej povinnosti, vyhlásili kvôli útoku Hitlera na Poľsko 

fašistickému Nemecku vojnu, Sovieti a komunistická Internacionála dekla-

rovali túto vojnu namierenú proti fašistickému Nemecku za imperialistickú, 

ktorú žiaden komunista nesmie podporovať. Toto svoje stanovisko nezmeni-

li Sovieti ani vtedy, keď Hitler so svojimi vojskami prepadol malé neutrálne 

štáty Belgicko, Dánsko, Holandsko, Luxembursko a Nórsko, neobyčajnou 

krutosťou ich zdolal a okupoval. Naopak, Sovietsky zväz podporoval Hitlera 

v jeho vojnovej agresii rôznymi dodávkami dôležitými pre vedenie vojny. 

Sovietska vláda zastavila tiež všetky časopisecké, rozhlasové a iné verejné 

útoky na Hitlera a fašistické Nemecko. Sovietsky zväz poskytol Hitlerovi 

i diplomatickú podporu, keď neuznal československému vyslancovi 

v Moskve Zdeňkovi Fierlingerovi právo zastupovať Československú republi-

ku a keď uznal fakticky a de jure tisovsko-tukovský tzv. slovenský štát. Vy-

menil si s ním normálne diplomatické zastúpenie, vyslal do Bratislavy stále-

ho sovietskeho vyslanca a prijal v Moskve fašistického tukovsko-tisovského 

vyslanca.28 Keď potom hitlerovské fašistické vojská po päťtýždňovom ťažení 

zlomili francúzsky a anglický odpor a prinútili Francúzsko ku kapitulácii, 

vtedy sovietska vláda Hitlerovi k tomuto úspechu gratulovala. Tento priateľ-

ský postoj sovietskej republiky voči Hitlerovi trval nezmenene až bezpros-

tredne do zahájenie zákerného fašistického útoku na Sovietsky zväz 21. júna 

1941. Stalin, hoci bol na útočné úmysly Hitlera Churchillom včas upozorňo-

vaný, do poslednej chvíli nechcel veriť, že by Hitler skutočne chcel zrušiť 

s ním uzavretú priateľskú zmluvu. 

 Je samozrejmé, že táto sovietska politika mala svoj odraz na jednotli-

vé komunistické strany. Ani KSČ sa nemohla vymaniť spod vplyvu tejto sta-

linskej politiky. Československí komunisti nemohli preto od zahájenia poľ-

skej vojny až do prepadnutia Sovietskeho zväzu nemeckými fašistami, teda 

behom skoro dvoch rokov najkrutejšej okupácie Československa, bojovať 

v podzemí tak, ako každý potlačený proti svojmu okupantovi bojovať má. 

Boli vtedy v strašnej dileme. Ako československí občania a vlastenci sa mali 

                                                             
28 Bol to Fraňo Tiso, bratanec Jozefa Tisa, od 11. 12 .1939. Pozn. ed. 



299 
 

nekompromisne postaviť proti vrahovi národa a okupantskému ničiteľovi 

všetkého českého. Ako komunisti sa museli prispôsobiť politike komunistic-

kej Internacionály a vôle veľkého, vtedy nadovšetko zbožňovaného Stalina, 

ktorý nestrpel, aby ktokoľvek križoval cesty jeho zahraničnej politiky. Ako 

komunisti všetkých zemí, tak i československí komunisti dali prednosť svo-

jim straníckym povinnostiam. Keď mali voliť medzi vlasteneckým konaním 

a medzi postojom podľa potrieb komunistickej Internacionály, volili podpo-

ru stalinskej politiky a nie to, čo chcel od nich skoro celý ostatný národ. Vo-

lili nie boj, ale oportunizmus, ktorý charakterizoval vtedy politiku Soviet-

skeho zväzu. 

 Nejdem tu skúmať, či táto stalinská, voči Hitlerovi oportunistická po-

litika, a či podľa toho i postoj čs. komunistov, boli správne alebo nie. Ne-

skoršie udalosti ju v určitej miere ospravedlnili. Lenže tieto udalosti boli 

podmienené nesmiernou spupnosťou a hlúposťou Hitlera, keď vierolomne 

zrušil svoj pakt so Stalinom, napadol Sovietsky zväz, a tým navalil na seba 

všetko, čo potom nasledovalo. Ak by sa bol ale toho paktu ďalej držal, potom 

by sa boli veci s najväčšou pravdepodobnosťou vyvinuli inak a i položenie 

nášho národa by sa sotva hnulo z kritického bodu. A je veľká otázka, či by 

bol neskorší vývin medzinárodných udalostí hovoril rovnakou rečou, ako sa 

to stalo po Hitlerovom zradnom útoku na Sovietsky zväz, a po všetkom, čo 

sa následkom toho vo svete zbehlo. 

 Ale či už to bola zo strany komunistov správna politika alebo nie, jed-

no je historická skutočnosť, totiž, že túto oportunistickú politiku voči naj-

väčšiemu vrahovi v histórii nášho národa, v dobe, keď tento vrah koncen-

troval všetky svoje zvyšné sily na naše definitívne národné vyhladenie, čes-

koslovenskí komunisti behom skoro dvoch rokov skutočne prevádzali. 

A opustili tento, z hľadiska nášho národa strašný oportunizmus až vtedy, 

keď Hitler prepadol Sovietsky zväz, a keď komunistická Internacionála, pri-

rodzene, obnovila svoj neúprosný boj proti fašistickým agresorom. Týmto, 

Sovietom a komunistom takto nanúteným bezohľadným a neobyčajnou hr-

dinskosťou vedeným obranným bojom – ktorého hlavnú ťarchu niesli ináč 

široké vrstvy všetkých národov Sovietskeho zväzu – však nemožno z histórie 

vymazať predchádzajúcu skoro dvojročnú oportunistickú politiku. 

Z hľadiska historickej pravdy a morálky historika nie je prípustné, aby ten, 

kto píše históriu ČSR a KSČ, v ktorej sa hlavne zaoberá tým, čo sa udialo 

bezprostredne pred druhou svetovou vojnou a v jej priebehu, proste celkom 

zamlčal to dvojročné oportunistické obdobie. Dôvodom tohto zamlčania 

nemôže byť okolnosť, že sa uvedená dvojročná oportunistická politika proti-

ví s tézou, dnes hlásanou, o bezpodmienečnej revolučnosti a protifašistic-
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kosti komunistickej politiky vždy a za každých okolností. Poctivá historio-

grafia vyžaduje konštatovanie každej historickej skutočnosti, zvlášť, keď ona 

bola dôležitá. A nemôže byť sporu o tom, že je dôležité, keď vrcholní zástup-

covia dvoch nezmieriteľne nepriateľských ideológií a systémov, po mnoho 

rokov trvajúcom urputnom zápase, z čista-jasna uzavrú verejnú zmluvu 

priateľstva a neútočenia, a podľa toho si zariadia svoju ďalšiu politiku. 

Zvlášť z hľadiska nášho národa to bola veľadôležitá udalosť, pretože jeden z 

partnerov tej zmluvy nám brutálne rozbil štát a netajil sa úmyslom chcieť 

vymazať český národ i z etnografickej mapy Európy. Pán autor teda, ak chcel 

byť poctivým zaznamovateľom historického vývinu, nemal a nesmel túto 

dôležitú dvojročnú oportunistickú fázu celkom zamlčať. Nemal a nesmel to 

urobiť tým menej, že celá jeho kniha je plná výčitiek a obžalôb politických 

protivníkov z oportunizmu a zrady. Jeho povinnosťou bolo objektívne kon-

štatovať nepríjemnú a nepopulárnu historickú fázu komunistickej politiky 

a buď sebakriticky dodať, že bola chybná, alebo vysvetliť, prečo nebolo za 

daných okolností vyhnutia, aby bola sledovaná. Pán autor však volil poho-

dlnú cestu prostého zamlčania. Takto – aspoň zdanlivo – ničím neoslabil 

svoju tézu, že komunistická politika behom celej nacistickej okupácie Čes-

koslovenska čo najnekompromisnejšie bojovala proti Hitlerovi a jeho agre-

sii. 

 Záľuba v zamlčovacej historiografii sa u autora javí i v tom, že o účasti 

nekomunistických vrstiev národa v odboji proti okupantom, až na malý po-

čet niekoľkých jednotlivcov, vôbec nehovorí a predstavuje veci tak, ako keby 

odboj prevádzali skoro výlučne len komunisti. A to predsa nie je pravda. 

Najväčší podiel na odboji proti okupantom a ich kreatúram mala česká ne-

komunistická inteligencia a na Slovensku československy (podľa pána auto-

ra „čechoslovácky“) orientovaná slovenská národná a socialistická spoloč-

nosť. O tom sa mohol presvedčiť každý, kto bol nútený pobývať 

v nacistických väzeniach a koncentračných táboroch. Najväčšia časť nacis-

tami popravených alebo umučených ľudí sa regrutovala tiež z nekomu-

nistov. Najviac popravených, resp. umučených a vo väzeniach a koncentrá-

koch zahynutých poslancov a senátorov mali sociálni demokrati. Najmenej 

ich mali komunisti. Nemci popravili ešte i toho najviacej exponovaného prí-

vrženca česko-nacistického zmierenia, agrárneho poslanca Žilku, i živno-

stenského poslanca Pekárka. Z komunistických zákonodarcov nebol popra-

vený ani jeden. Nemôžem sa tu zaoberať detailmi. Ale neškodilo by uverejniť 

nesfalšovanú štatistiku. 
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DOSLOV B 

O charaktere súčasnej historiografie 
 

 

I. 

Treba sa mi zmieniť ešte o dvoch vážnejších knihách, než je kniha Václava 

Kopeckého. Ide o spis J. S. Hájka Mnichov (1958) a o monografiu Václava 

Krála Intervenční válka československé buržoasie proti maďarské sovětské 

republice v roce 1919 (Praha, 1954). Vážnejšie sú tie knihy preto, lebo po-

chádzajú od ľudovodemokratických odborných historikov. A ešte vážnejšie 

je, že ako odborníci vedome zavádzajú do historiografie ako rozhodujúci 

moment službu v prospech stávajúceho politického režimu. Václav Král to 

v úvode svojej knihy výslovne konštatoval, keď zdôraznil, že „aktuálně poli-

tická potřeba není jediným důvodem“ prečo knihu napísal (viď s. 6). 

Podľa dnes prípustnej historiografie je dovolené publikovať len práce, 

ktoré tejto potrebe vyhovujú a ktoré stavajú historické skutočnosti do také-

ho svetla, z akého dnes panujúci politický smer môže odvodzovať svoje 

oprávnenie a svoju slávu.29 Postaviť historické skutočnosti do patričného 

svetla znamená v panujúcej historiografickej praxi, ak je to potrebné, aj ich 

skreslenie, ich zamlčanie, narábanie s polopravdami i s nepravdami, len aby 

to všetko vyhovelo „aktuální politické potřebě“. 

S touto praxou paralelne prebieha úplné fyzické znemožnenie vyslo-

venia a publikovania každého odchýlneho názoru, ktorý by neslúžil „aktuál-

ní politické potřebě“, i keď by sa opieral o nevyvrátiteľné historické skutoč-

nosti. Nemôže byť sporu o tom, že tento stav vecí v značnej miere diskvalifi-

kuje hodnotu publikovaných historických prác. Autor, ktorý je si naprosto 

istý, že ho nikto nemôže, lepšie povedané, nesmie vyvrátiť, nutne pozabudne 

na autokritiku, bez ktorej nemôže byť opravdivá historiografia. Je priam 

blasfémiou označovať takýto spôsob písania dejepisných prác pokrokovým. 

Naopak, je to upadnutie do dôb, keď dejepisci písali hlavne preto, aby osla-

vovali nejakého panovníka, vojvodcu, potentáta, alebo dynastiu a ich reži-

my. 

                                                             
29 Pozn. I. D.: Vedúci slovenský marxistický historik Ľudovít Holotík to vyhlásil celkom 
programaticky: „Narozdiel od buržoáznych objektivistov, marxistická historiografia zdô-
razňuje svoju straníckosť. Marxistický vedec straní revolučnej robotníckej triede, jej or-
ganizovanému predvoju, lebo jej triedne záujmy sú zdrojom pravdivého objasnenia de-
jinného procesu, historických zákonitostí. Záujmom robotníckej triedy zodpovedná čo 
najdôslednejší postup vedy. Preto je straníckosť súčasne nástrojom skutočne objektívne-
ho poznania, preto sa u marxistického historika objektivita kryje so straníckosťou“. (Por. 
Ľ. Holotík, Poslanie historickej vedy v našej spoločnosti. Historický časopis, roč. VIII., 
1960, č. 1., str. 24. – podčiarkol I. D.). 
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Ale už v 18. storočí sa ozvali hlasy proti takémuto spôsobu písania de-

jín. Český dejepisec J. F. Dobner ostro útočil na nekritické a nevedecké me-

tódy staršieho českého dejepisectva a zúčtoval s Hájkovou kronikou, dovte-

dy pokladanou skoro za národnú sviatosť, ktorú vydal s podrobným kritic-

kým rozborom. Dobner podrobil náležitej kritike i legendu o sv. Jánovi Ne-

pomuckom, dovtedy rozširovanú cirkevnými a svetskými úradmi 

a udržovanú ich mocenským aparátom. Už Dobner hlásal, že nie záujem 

svetských a cirkevných vlád, ale vždy len pravda musí byť cieľom každej his-

torickej práce, pretože pravda je jediným klenotom histórie. (Por. Macou-

rek, České a uherské dějepisectví v počátcích českého a maďarského národ-

ního obrození. V sbírce studií Josef Dobrovský 1753-1953, Praha 1953). 

I keď Dobner, ktorý bol rímskokatolíckym kňazom, vo svojich starších ro-

koch podľahol nátlaku cirkevných autorít, predsa len jeho významné pôso-

benie v mladších rokoch sa stalo počiatkom a základom modernej, kritickej 

a pokrokovej českej historiografie. Nie záujmy národnej samoľúbosti, tým 

menej záujmy vtedy panujúcej dynastie a jej vlád, ani nie záujmy národnej 

veci oddaných tried sú smerodajnými tejto pokrokovej historiografii. Jedine 

vyhľadávanie, zisťovanie a publikovanie objektívnej pravdy, a to bez ohľadu 

na iné momentálne záujmy, môžu byť predmetmi dejepisectva, ktoré jediné 

si právom môže nárokovať označenie pokrokovosti. Ale k pokrokovosti patrí 

i to, že tento spôsob písania dejín si pre seba nenárokuje absolútnu neomyl-

nosť, ale pripúšťa, ba uvíta i odborné a literárne prejavy ľudí, ktorí majú iné, 

prípadne i diametrálne odchýlne názory. Len v polemike rôznych vedeckých 

názorov môže byť najbezpečnejšie absolútne alebo aspoň približne dosiah-

nutý jediný vedecký cieľ každej historiografie: objektívna pravda. Len 

v slobode vyjadrovania vedeckých názorov možno nachádzať pokrokovosť. 

Kde tomu tak nie je, kde dejepisec má viazané ruky, pretože mu politická 

inštancia autoritatívne vopred predpisuje po akú hranicu môže a smie vo 

svojom bádaní ísť a s akým výsledkom smie pred verejnosť, či už odbornú 

alebo laickú, vystúpiť, tam nemôže byť reči o skutočnom vedeckom bádaní 

a ešte menej o pokrokovosti vedeckej práce. Tam sa stane historiografia 

tendenčnou beletriou, politickým pamfletárstvom, úradne dirigovaným 

propagátorstvom. A nič nemení na tom ani skvelá štylistika takýchto prác 

a snáď subjektívne presvedčenie ich autorov, že takouto nie pokrokovou, ale 

reakčnou metódou slúžia domnelým pokrokovým ideálom. 

V skutočnej vede nemôže mať platnosť jezuitská zásada: cieľ svätí pro-

striedky. Skutočnú vedu možno budovať len absolútne poctivými prostried-

kami. Politický pamfletár a propagátor si môže stanoviť za cieľ, aby svojou 

literárnou prácou poslúžil určitému politickému smeru, hoci i na úkor ob-
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jektívnej pravdy. Ak si ale historiograf už vopred určí výsledok svojho báda-

nia, a síce podľa príkazu autoritatívnych mocenských inštancií, a podľa toho 

niektoré skutočnosti nekriticky hodnotí, iné skutočnosti zamlčuje alebo 

skresľuje, alebo veciam, ktoré sa vôbec neudali, dáva vedeckú sankciu ako 

historickým skutočnostiam, potom takýto historiograf nekoná podľa príka-

zu vedeckej poctivosti, ale slúži iným pánom a nie objektívnej historickej 

pravde. 

Pokrokové vedecké dejepisectvo nemôže byť v službách ani svetských, 

ani duchovných autorít. Len na akomkoľvek autoritárstve nezávislá histo-

riografia môže byť označená za pokrokovú. Ak dejepisci pokladajú za svoju 

hlavnú úlohu, aby slúžili mocenským autoritám a momentálnym politickým 

režimom, potom je to vývin spiatočnícky, pretože sa zavádzajú staré reakčné 

metódy, z ktorých sa moderná historiografia nie bez veľkých zápasov horko-

ťažko vymanila. A nie menej je spiatočnícky taký politický režim, ktorý ne-

strpí inú historiografiu, len tú, ktorá mu slúži a ho chváli. Pokrokovosť je 

práve v tom, že proti autoritárskym názorom pripúšťa i názory opačné 

a poskytuje týmto vedľa autoritárskych názorov plnú slobodu vyjadrovania 

a publicity. Zrovnoprávnenie všetkých vedeckých názorov, to je pravý ve-

decký pokrok. Fyzické a mocenské potlačenie vedeckých názorov je spiatoč-

níctvo a reakcia. Predošlé reakčné a despotické režimy nikdy nešli 

v potlačovaní odchýlnych názorov tak ďaleko, že by im odobrali každú mož-

nosť uplatnenia sa. Oni používali iba cenzúrnych, policajných, administra-

tívne mocenských prostriedkov na znemožnenie alebo obmedzenie publiko-

vania im nevyhovujúcich spisov. Nikdy však svojich protivníkov nepozbavili 

fyzickej možnosti, aby títo – hoci len po zdolaní značných prekážok 

a s veľkými ťažkosťami – našli cestu a spôsob rozširovania ich odchýlnych 

názorov tlačou. I za najtemnejšieho cárizmu, i za najreakčnejšieho pôsobe-

nia rakúskych cenzorov, i za bismarckovského  protisocialistického besne-

nia, vždy sa našli tlačiari a tlačiarne, ktoré tlačili spisy a knihy stávajúcemu 

režimu priamo nepriateľské; nehovoriac ani o tom, že napr. marxistická ve-

decká literatúra bola za moderného absolutizmu Habsburgovcov a Hohen-

zollernovcov v Rakúsku a Nemecku celkom voľne tlačená a rozširovaná; 

i v polofeudálnom Uhorsku bolo tomu tak; a nebola ani za cárizmu Roma-

novcov v Rusku celkom zakázaná. Vo všetkých týchto viac-menej absolutis-

tických štátoch mohla vychádzať aj veľmi rozvetvená periodická marxistická 

a socialistická tlač a mohla pôsobiť marxistická žurnalistika. V demokra-

tických a liberálnych štátoch západného sveta, vo Francúzsku, vo Veľkej Bri-

tánii, v škandinávskych krajinách atď. boli takéto slobody celkom samo-

zrejmou vecou. 
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 V moderných totalitárnych diktatúrach je to však celkom ináč. V nich 

sa zoštátnením všetkých tlačiarní už a limine a fyzicky vylúči možnosť pub-

likovania akéhokoľvek režimu nekonvenujúceho politického a vedeckého 

názoru. Prakticky to znamená, že niet jednej jedinej tlačiarne, ktorá by ne-

bola v moci štátu a všetok verejný život v moci ovládajúcej diktátorskej poli-

tickej strany, a že následkom toho fyzicky niet tlačiarne, ktorá by mohla 

a smela vyrábať tlačoviny, nevyhovujúce svojím obsahom autoritatívnym 

a totalitárnym politickým a vedeckým smerniciam tejto najvyššej mocenskej 

inštancie.  

 Duchovné vedy môžu prosperovať len tam, kde má i protinázor voľné 

pole vyjadrovania a uplatňovania sa. Z tohto hľadiska možno pomery vo ve-

deckom svete liberalistických ér i miernejších absolutizmov označiť za oveľa 

pokrokovejšie, než sú pomery v ére politického a vedeckého totalitarizmu. 

I české duchovné vedy vykazujú veľký rozkvet v dobách, keď už v minulom 

storočí napr. vedľa konzervatívca W. W. Tomeka mohol z katedry tej istej 

fakulty v svojom historickom odbore priam revolučne pôsobiť Jaroslav Goll; 

alebo keď T. G. Masaryk smelým novátorstvom mohol z katedry polemizo-

vať so svojím fakultným kolegom Jozefom Durdíkom, hlavou vtedy panujú-

cej filozofickej školy; keď ale ani tento Masaryk nebol prijatý vo všetkom ani 

svojimi pokrokovými druhmi za bezpodmienečnú novú autoritu a napr. jeho 

pojatie zmyslu českých dejín bolo kritizované z univerzitnej katedry 

a i v literatúre Jaroslavom Vlčkom, Janom Jakubcom, Josefom Kaizlom 

a inými; keď vo veľkom spore rukopisnom mohli Jan Gebauer, Jaroslav 

Goll, Jaroslav Vlček, T. G. Masaryk poprieť pravosť národných klenotov, po-

važovaných dovtedy za absolútne nedotknuteľné a mohli dokazovať ich fal-

zifikovanosť, a to proti konzervatívnym autoritám tej istej univerzity, hú-

ževnatým obhajcom pravosti rukopisov prof. Hattalovi, Tomkovi, Jirečkovi 

a proti takmer celej vtedajšej verejnej mienke národa, búrlivo prejavovanej. 

Neskoršie, za prvej republiky, mohli tiež na tej istej univerzite pôsobiť 

a prednášať, a každý s diametrálne odchýlnymi názormi napr. na husitskú 

revolúciu, profesori Josef Pekař a Kamil Krofta. Nehovorím ani o docentovi 

Janovi Slavíkovi, ktorý českú históriu tradoval už s veľmi dôrazným vy-

zdvihnutím triednych momentov a z hľadiska potlačených pracujúcich.  

A podobne to bolo na univerzitách a vo vede u susedných národov. V 

roku 1895, teda za najreakčnejšej éry Františka Jozefa, v celku veľmi kon-

zervatívna viedenská univerzita zvolila za svojho rektora významného mar-

xistického učenca a právnika Antona Mengera, autora svojho času vo vedec-

kých kruhoch senzáciu vzbudzujúcich kníh Das bürgerliche Recht und die 

besitzlosen Volksklassen (Občianske právo a nemajetné triedy) a Neue Sta-
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atslehre (Nová náuka o štáte). V tejto poslednej knihe vylíčil na čisto vedec-

kom základe ústavnú a právnu sústavu budúceho marxistického socialistic-

kého štátu. Ako slávnostnú nástupnú rektorskú prednášku si Menger zvolil 

úvahu Über die sozialen Aufgaben der Rechtswissenschaft (Sociálne úlohy 

právnej vedy), vydanú i tlačou. Prízvukoval v nej potrebu socialistického 

prebudovania starej, konzervatívnej právnej vedy. (Bola to veru pokrokovej-

šia a slávnejšia rektorská prednáška, ako tá, v ktorej viac než o polstoročie 

neskoršie náš Jan Mukařovský kajúcne odvolal všetku svoju vedeckú 

a literárnu činnosť a predstavil sa ako zástanca politickej a partajnej tézy, že 

duchovné vedy musia byť stranícke a triedne). I na iných rakúskych nemec-

kých univerzitách éry Františka Jozefa pôsobili nielen konzervatívni, ale 

i veľmi pokrokoví vedátori. Spomeniem len znamenitého sociológa Ludwiga 

Gumplowitza a významného pestovateľa pokrokovej sociológie práva Euge-

na Ehrlicha. V polofeudálnom a džentríckom Uhorsku už za mojich študent-

ských čias mohli na budapeštianskej univerzite vedľa starých konzervatív-

nych právnických kapacít veľmi priebojne hlásať svoje pokrokové vedecké 

názory profesori Julius Pikler a Rusztem Vámbéry. (Posledný bol neskoršie 

nebojácnym obrancom vodcu maďarských komunistov Matyáša Rákosiho 

pred horthyovskými súdmi). I pokrokový vedec a publicista Oskar Jászi 

mohol byť docentom na inak reakčnej maďarskej univerzite v Kluži 

a prednášal tam a i vo svojich knihách publikoval učenia vo vtedajších uhor-

ských pomeroch priam revolučné. Za najdivokejšej polofašistickej horthyov-

skej éry mohol na budapeštianskej univerzite pôsobiť veľký pokrokový deje-

pisec Julius Szekfü (neskorší veľvyslanec Maďarskej ľudovodemokratickej 

republiky v Moskve) a publikovať svoje významné práce, v ktorých radikálne 

revidoval šovinistické nazeranie predošlej maďarskej historiografie 

a v značnej miere strhol i demokratickú masku z takých zbožňovaných veli-

čín maďarských dejín, akými boli Lájos Kossuth a František II. Rákóczi. 

 Ústavy nie len liberálne demokratických krajín, ale i mnohých kon-

zervatívnych štátov obsahovali a obsahujú uzákonenie princípu slobody ve-

dy a vedeckého bádania. Preto bolo a je v nefašistických kapitalistických štá-

toch možné slobodné hlásanie marxizmu vo vedeckých inštitúciách, ako 

i jeho voľná publicistická propagácia. Nie len ústavná listina prvej republi-

ky, ale i gottwaldovská ústava z roku 1948 výslovne stanovili, že „vedecké 

bádanie a hlásanie jeho výsledkov, ako i umenie a jeho prejavy sú slobod-

né“. Ústava ČSSR z roku 1960 však odstránila slobodu vedy a v čl. 16 stano-

vila, že všetka kultúrna politika v Československu musí byť vedená v duchu 

vedeckého svetového názoru marxizmu-leninizmu. A čo treba rozumieť pod 

duchom marxizmu-leninizmu, to stanoví najvyššia inštancia Komunistickej 
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strany. Nie je to vždy rovnaké. Mnohé, čo za dvadsaťpäť ročnej éry Stalina 

bolo sväto-sväté, jeho nástupcovia vyhlásili neskoršie za protileninský dog-

matizmus. To, čo hlásajú Juhoslovania, je dnes biľagované za revizionistic-

kú úchylku, ktorú treba čo najenergickejšie potierať, hoci juhoslovanskí ko-

munisti tvrdia, že ich učenia lepšie vyhovujú marxizmu-leninizmu než tézy 

moskovské a čínske. I v historickej vede sa odráža táto menlivosť politickej 

a vedeckej línie najvyšších smerodajných partajných inštancií. Životopisy J. 

V. Stalina, publikované v encyklopédiách alebo vo zvláštnych spisoch, boli 

po jeho smrti podstatne zrevidované, pretože potom už podľa príkazu novej 

najvyššej inštancie je prípustná len iná „historická pravda“. A podobne sa 

mali veci so životopismi iných sovietskych štátnikov po ich odstúpení, lepšie 

povedané odstránení. (Napr. Trockého, Zinovieva, Kameneva, Rykova, Mo-

lotova, Bulganina atď.). I u nás mohol napr. Fierlinger v roku 1947 celkom 

ináč písať, ako písal neskoršie v roku 1951. 

V roku 1951 bola totiž už iná oficiálna historická pravda. I seriózny 

historiograf J. S. Hájek v knihe Mezi včerejškem a zítřkem, vydanej roku 

1947, zaujímal k mnohým historickým udalostiam celkom iné stanovisko, 

ako to, čo zastupuje v svojich neskorších publikáciách. Zdeněk Nejedlý vo 

svojej veľkej knihe o živote T. G. Masaryka napísal, že Masaryk svojou čin-

nosťou v prvej svetovej vojne vykonal vôbec najväčší politický čin novších 

dejín českého národa. Ak by Nejedlý chcel túto vetu, konštatujúcu výz-

namnú historickú skutočnosť, dnes znovu napísať, nuž mohol by to urobiť 

iba doma in camera caritatis, ale publikovať by to nesmel. Ani by to publi-

kovať nemohol, pretože niet nakladateľstva, ktoré by mu to 

v Československu vydalo, a niet tlačiarne, ktorá by to vytlačila. Medzičasom 

totiž najvyššia partajná mocenská inštancia zaujala svoje autoritatívne sta-

novisko k tej historickej skutočnosti, že Masaryk bol za prvej svetovej vojny 

celým národom uznaným vodcom a dušou odboja proti Rakúsku a najviac 

zaslúžilým československým mužom pri vybojovaní štátnej samostatnosti 

československej. A toto najvyššie partajné stanovisko, ktoré je povinný po-

slušne rešpektovať nie len každý straník, ale i každý spisovateľ, každý histo-

rik, každý učiteľ, každé nakladateľstvo, každá tlačiareň a vôbec každá inšti-

túcia a každý československý občan, znie: Táto historická skutočnosť nie je 

historickou skutočnosťou, ale nepravdivou vybájenou legendou! Je priro-

dzené, že sa každý normálne zmýšľajúci človek spytuje: prečo sa vyhlasuje 

niečo za čierne, čo bolo a je každému nepredpojatému človekovi, zvlášť to-

mu, čo žil vo veľkej dobe prvej svetovej vojny, biele? 

Nuž, dôvod tohto zvráteného stanoviska je asi tento. Vo veľkom boji 

o československú samostatnosť proti Rakúsku ani jeden československý ľa-
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vicový socialista alebo komunista nehral vedúcu úlohu, ba niektorí, ako 

napr. dr. Šmeral, svojou rakušáckou kolaborantskou politikou skôr brzdili 

československú vec. Túto nepríjemnú historickú skutočnosť bolo treba zatu-

šovať resp. retušovať, pretože ona kompromituje politickú minulosť, a tým 

i vieru v neomylnosť diktatúru prevádzajúcej strany. Autoritatívne praktiko-

vanou zásadou ale je, že sa každé kompromitovanie predvoja, diktátorsky 

budujúceho socializmus a komunizmus, prieči marxisticko-leninským ve-

deckým postulátom. Skutočnosť, že na čele boja o československú samo-

statnosť nestál nikto z komunistov, ale že ten boj viedli Masaryk, legionári a 

nekomunistickí vlastenci doma a v zahraničí, bolo preto treba vyhlásiť za 

neskutočnosť a jej tvrdenie za legendu, nezrovnávajúcu sa s marxisticko-

leninským vedeckým duchom. Takáto legenda nemá preto ani miesta vo ve-

deckých, ani v iných publikáciách. Treba však poznamenať, že nie je vylúče-

né, že najvyššia mocenská a partajná inštancia toto rigorózne stanovisko raz 

zmení, ako sa to stalo už v niekoľkých prípadoch tradovania historických 

skutočností. 

 Čo je ale pri tomto usmerňovaní dôležité a nezmenné, je to, že dokiaľ 

trvá platnosť stanoviska najvyššej partajnej inštancie k určitým vedeckým 

otázkam a k určitým historickým skutočnostiam, dotiaľ je historická veda 

povinná rešpektovať toto partajné stanovisko a vo svojom bádaní sa smie 

pohybovať len v tomto rámci. To znamená, že historická veda, keď treba, 

nesmie rešpektovať historické skutočnosti, ale predovšetkým musí rešpek-

tovať momentálne panujúcu partajne-politickú líniu; lepšie povedané, ona 

môže a smie rešpektovať historické skutočnosti natoľko, nakoľko sú porov-

nateľné s politickou líniou momentálne pri moci sa nachádzajúcej najvyššej 

partajnej inštancie. To je tá straníckosť a triednosť duchovných vied, ktorú 

Jan Mukařovský velebil v rektorskej prednáške. Ale nie je to sloboda vedy. 

Skutočná veda nemôže byť výkonným orgánom nejakej politickej strany 

a mocenskej autority, i keď by si táto namýšľala, že ona jediná reprezentuje 

večnú pravdu. 

 Vedu neusmerňujú len osobnosti politického života. Títo sú vo veciach 

vedeckých obyčajne úplní ignoranti. Potrebujú preto pri tom odbornú po-

moc, a tú im z rôznych dôvodov poskytujú niektorí odborníci. Títo preo-

chotní odborní pomocníci, pochádzajúci obyčajne z neproletárskeho pro-

stredia, majúc nekritickú túžbu zaľúbiť sa mocným, idú v službičkárčení, 

zaobalenom do vedeckého hávu, tak ďaleko, že to často presahuje i medze 

zdravého rozumu. Politickí činitelia, pravda, ako laici vo vedeckých otáz-

kach, radi prijímajú od odborníkov čokoľvek, čo podporuje partajnopolitic-

ké snahy. Nazdávajú sa, že tým poslúžia politickej veci; a čo sa týka vedeckej 
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stránky, cítia sa byť krytí vedcami, ktorých bona fide pokladajú za odborné 

autority. Lenže zabúdajú, že už Lenin varoval pred „zdivočelým malomeš-

tiakom“, ktorý obyčajne vnáša do socialistického hnutia ľavý radikalizmus 

(Por. J. S. Hájek, Mezi včerejškem a zítřkem, Praha 1947, str. 83). 

A zabúdajú, čo Lenin napísal v Detskej nemoci ľavičiarstva: „Nejjistějším 

prostředkem, jak diskreditovat a poškodit politické ideje, je, že při jejich 

obraně zabíháme do absurdností.“ Lenin poukázal i na to, že každé heslo, 

vyjadrujúce stručne určitý politický cieľ a líniu, môže vo svojom prevádzaní 

dialekticky dospieť k pravému opaku pôvodného svojho obsahu. (Por. Há-

jek, c. d., s. 62). 

 Pochybujem, že by sa v spisoch Marxa a Engelsa našlo miesto, 

z ktorého by sa dalo odvodzovať, že si nimi predpovedanú diktatúru proleta-

riátu predstavovali tak, aby musela byť ona nutne spojená s mocenským po-

tlačením a brachiálnym znemožnením každého odchýlneho vedeckého ná-

zoru a smeru. Rosa Luxemburgová, nesporne povolaná interpretka Marxo-

vých a Engelsových učení, ktorá v boji za tieto idey mučenícky obetovala 

svoj život, práve ich menom požadovala slobodu i v diktatúre proletariátu, 

zdôrazňujúc pritom, že „sloboda je sloboda inak zmýšľajúcich“ (Freiheit ist 

die Freiheit der Andersdenkended). Marx a Engels netrpeli komplexom 

menejcennosti, a preto im ani na um neprišlo, aby postulovali násilné mo-

censké a fyzické znemožnenie odchýlnych vedeckých názorov. Slobodu vedy 

považovali v civilizovanej spoločnosti za niečo samozrejmého a potlačovanie 

vedy za niečo nezrovnávajúce sa s pokrokom a socializmom. Svoj historický 

a dialektický materializmus pokladali za učenie tak dokonalé, že mu žiadna 

protináuka nemôže škodiť vôbec, zvlášť nie v spoločnosti, ktorú by plne 

ovládal proletariát a mal v nej všetky možnosti zdokonaľovať sa v naprostej 

slobode. Odchýlne prejavy im boli vítanými príležitosťami a podnetmi 

k vedeckým polemikám, ktoré by mohli len potvrdzovať silu a presvedčivosť 

marxistických ideí. Marx a Engels, ktorí vyrástli v kultúrnych snahách zá-

padnej civilizácie, si pod diktatúrou proletariátu predstavovali politický re-

žim, ktorý na poli vedeckom ponechá naprostú slobodu bádania a prejavu, 

pretože len z takejto slobody môže svojich politických a hospodárskych pút 

zbavený proletariát úspešne ťažiť. Oni chceli civilizovanú diktatúru proleta-

riátu. 

V Rusku však boli iné pomery. Tam prívrženci marxizmu – aspoň 

najúčinnejší z nich – vyrastajúci v najtemnejších dobách cárizmu a v jeho 

brutálnych metódach a nikdy nezaživší demokratické slobody, nevedeli si 

diktatúru proletariátu predstaviť inak, ako len v ázijských despotizmoch ob-

vyklé brutálne potlačenie všetkého inak zmýšľajúceho, a teda i na poli slo-
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body duchovných vied. Z toho sa dá vysvetliť, prečo tam uskutočnili nie zá-

padnícku, ale cáristickú koncepciu diktatúry proletariátu. Treba pozname-

nať, že za Leninovho života boli, i keď v obmedzenej miere, predsa len prí-

pustné prejavy odchýlnych politických a vedeckých názorov. Stalinov režim 

však udusil i tento maličký plamienok slobody. Nedivme sa potom, že sa 

usmernením duchovných vied a potlačením všetkého odchýlneho a oficiálne 

neschváleného dospelo k absurdnostiam, pred ktorými Lenin varoval, a že 

„zdivočelí“ odborníci, pri prevádzaní hesiel socialistickej pokrokovosti, pri-

viedli svojou dialektikou pravý opak toho, čo bol pôvodný marxistický obsah 

týchto hesiel. 

 V rámci krátkeho doslovu nemôžem podať podrobnú kritiku uvede-

ných prác J. S. Hájka  a V. Krála. Králova kniha sa vôbec nezaoberá temati-

kou, ktorá je predmetom môjho spisu, a preto ani z tohto dôvodu sa nemô-

žem ňou podrobnejšie zaoberať. Mne tu ide len o to, aby som ukázal, k akým 

absurdným tvrdeniam vedie vedecký systém, ktorý je povinný byť absolútne 

straníckym (teda jednostranným), a pritom má naprostú istotu, že ho žia-

den svetonázor vyvrátiť nesmie. 

 Aj Hájek zastáva oficiálnu tézu (s. 21), že nie vojenské víťazstvo zá-

padných veľmocí nad Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom, nie vojenská kapi-

tulácia týchto Centrálnych mocností a nie s tým spojená akcia T. G. Masary-

ka boli rozhodujúcimi činiteľmi pri vytvorení Československej republiky, ale 

výlučne revolučný boj ľudu, no i vplyv a príklad ruskej októbrovej revolúcie. 

Na nesprávnosť, jednostrannosť a nehistorickosť tejto tézy som vo svojom 

spise podrobne poukázal.30 

 Hájek zaraďuje Slovenskú národnú stranu, v jej zložení za Uhorska, 

medzi „otevřeně buržoazně třídní strany“ (s. 25). Toto tvrdenie sa zakladá 

na naprostej neznalosti slovenských pomerov za Uhorska a seriózny historik 

by nemal dať vedeckú sankciu tomuto partajne agitačnému heslu. Na inom 

mieste tohto spisu som podal pravdivý obraz predvojnovej (1914) slovenskej 

národnej spoločnosti a jej strany. Slovenské pomery za Uhorska boli jedi-

nečne komplikované a nedajú sa na ne paušálne natiahnuť zjednodušujúce 

schémy, upotrebiteľné snáď za celkom iných pomerov v inom prostredí. 

 Podobne je neseriózne, keď historik opakuje partajno-politické agi-

tačné heslo o „nespokojnosti lidu s vykořisťováním Slovenska českým kapi-

tálem“ (s. 25). Svojho času bolo to opätovne vyvrátené a i ja som v knihe 

Československá otázka (Praha, 1935) štatistickými dátami poukázal na ne-

oprávnenosť tvrdení o takomto vykorisťovaní. Seriózny historik by nemal 

                                                             
30 Viď Ivan Dérer: Antifierlinger II. Politické pamäti 1914-1938. Bratislava: Communio 
Minerva, Faber, 2016. 
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ani tvrdiť, že slovenský ľud bol nespokojný s českým kapitálom. Slovenský 

ľud vedel a videl, že tento český kapitál, na Slovensko prinesený 

a umiestnený v bankách, sporiteľniach, priemyselných podnikoch atď., 

umožňoval zamestnanosť, resp. zmierňoval škodlivosť hospodárskej krízy, 

znižoval nesmierne vysokú úrokovú sadzbu maďarských a židovských ústa-

vov a iných úžerníkov, predtým na Slovensku dominujúcich a umožňoval 

i veľký stavebný ruch, akého tam predtým nikdy nebolo. Slovenský ľud si 

sťažoval na maďarsko-židovský budapeštiansky kapitál, ktorý viacej 

z politických než z hospodárskych dôvodov zlikvidoval niektoré svoje väčšie 

podniky na Slovensku, a tým zvyšoval nezamestnanosť. Žiadne partajno-

politické ohľady by nemali nútiť seriózneho historika, aby tieto skutočnosti 

prehliadol a zamlčal. Celý slovenský hospodársky problém za prvej republi-

ky by mal byť serióznym historikom posudzovaný len vo svojom celku a nie 

jednostranne. 

 Slobodná historická veda by iste náležite skritizovala historika, ktorý 

na jednej strane vyzdvihuje úsilie Milana Hodžu o vytvorenie bloku podu-

najských štátov na čele s Československom, a tým posilnenie našich pozícií 

proti Nemecku, na druhej strane však bez akejkoľvek kritickej poznámky 

uvádza a čitateľstvu k uvereniu predkladá názor nacisticko-henleinovského 

poslanca, že Hodža by bol vraj ideálny zahraničný minister v zmysle nacis-

tickej politiky, a že by sa dal aj za tristotisíc ríšskych mariek Hitlerom kúpiť! 

(s. 30, 31). 

 Vôbec je neseriózne pripisovať koncepciu spolčenia, konfederácie ale-

bo iného zväzku podunajských štátov hrabivosti napr. československých ag-

rárnikov a iných tzv. imperialistov. Na inom mieste tohto spisu som už pou-

kázal na to, že táto koncepcia vznikla v dobách, keď o českých agrárnikoch 

nebolo ešte ani chýru ani slychu. Podrobne som tento problém rozobral 

i v mojom spise Češi a Slováci v strednej Európe (Praha, 1938). Už Palacké-

ho myšlienky a plány o rekonštrukcii Rakúska sa zakladali na tejto koncep-

cii. Česká a slovenská politika minulého storočia sledovala tiež takéto ciele. 

Vodca českých komunistov dr. Šmeral sa verejne priznával, zvlášť počas pr-

vej svetovej vojny, že je prívržencom tejto koncepcie. Masaryk a Beneš zria-

dením tzv. Malej dohody chceli vytvoriť základ, ku ktorému by sa časom boli 

mohli pripojiť i iné podunajské štáty.31 

                                                             
31 Pozn. I. D.: Už vo Washingtonskej deklarácii z októbra 1918, osnovanej Masarykom, 
bolo povedané: „Veríme, že slobodné národy strednej a východnej Európy sa snadno bu-
dú môcť spolčiť, ak to uznajú za vhodné.“ A dr. Beneš vyhlásil roku 1924 v zahraničnom 
výbore Národného zhromaždenia: „Blíži sa čas, keď sa s Maďarskom bude môcť uzavrieť 
rozumná dohoda, a keď Malá dohoda nebude už namierená proti Rakúsku. Takto bude 
uskutočnená organizácia strednej Európy, načo sme tak často naliehali, organizácia, po-
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Myšlienka federácie alebo iného spolčenia podunajských národov 

a štátov vždy zaoberala mysle politických ľudí. (Ešte i Lájos Kossuth sa k nej 

v emigrácii po roku 1849 priznával). Je to politická myšlienka realistická 

a celkom prirodzená, tak ako je prirodzená napr. i myšlienka balkánskej fe-

derácie, alebo zväzu sovietskych socialistických republík. Seriózny historik 

sa má takto zo všetkých strán dívať na snahy zahraničnej politiky prvej re-

publiky v tejto otázke a nie ich vulgárne degradovať na sebecké snaženia 

československých agrárnikov. Lenže pre usmernenú historiografiu je sme-

rodajné partajno-politické komando. Stalin brutálnym zakročením znemož-

nil balkánsku konfederáciu, keď ju Dimitrov za Bulharsko a Tito za Juhoslá-

viu mali už dohovorenú. A bola to Stalinova politika, ktorá rozšírením svoj-

ho vplyvu na podunajské štáty po druhej svetovej vojne v zárodku znemož-

nila uskutočnenie myšlienky nejakej stredoeurópskej konfederácie. Vzhľa-

dom na túto politiku musí usmernená historiografia vylíčiť snahy 

o vytvorenie stredoeurópskeho alebo podunajského alebo balkánskeho spol-

čenia národov ako hriešne praktiky kadejakých imperialistov a kapitalistov; 

hoci je nepopierateľným faktom, že napr. Dimitrov, Tito a Šmeral boli uzná-

vanými predstaviteľmi komunistického hnutia a jeho významnými budova-

teľmi. 

 Tiež je nesprávne, pretože je to celkom jednostranné, keď sa tvrdí, že 

stredoeurópsky, resp. podunajský blok mal byť namierený proti Sovietske-

mu zväzu. Ako som už uviedol, myšlienka spolčenia týchto národov sa datu-

je od dôb, keď ešte ani komunizmu, ani Sovietskeho zväzu nebolo. Neskor-

šie sa týmto zamýšľaným blokom predovšetkým intendovalo prirodzené 

hospodárske pozdvihnutie všetkých jeho členov, a tým samozrejme i jeho 

politické posilnenie. To bolo nutné predovšetkým voči neskrývaným politic-

kým a hospodárskym tendenciám a rozpínavosti veľkej nemeckej ríše 

a proti jej tradičnému Drang nach Osten. Voči Východu taká obrana nebola 

potrebná. Ani cárske Rusko, ani Sovietsky zväz pred druhou svetovou voj-

nou neašpirovali predsa na územie stredoeurópskych národov a ani nemali 

smerom na západ hospodárske expanzívne úmysly. Podunajský blok nemal 

byť preto namierený voči Východu, a je prinajmenej tendenčne jednostran-

né, keď sa predstavujú snahy o jeho utvorenie ako praktiky proti Sovietske-

mu zväzu. Ale akokoľvek sa veci mali, jedno je naprosto isté, že takýto blok 

bol intendovaný ako útvar výlučne obranný, bez akéhokoľvek úmyslu agre-

sie voči Západu alebo Východu. Práve touto zásadnou neagresívnosťou svo-

jich politických a hospodárskych snáh mal sa tiež líšiť od bývalého rakúsko-

                                                                                                                                                                                              
zostávajúca vo vytvorení nového politického a ekonomického systému, v ktorom všetky 
štáty strednej Európy zachovajú svoju plnú suverenitu.“ 
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uhorského mocnárstva alebo od Nemcami ašpirovanej Mitteleuropy. Pou-

kázať na tento dôležitý moment bráni usmernenej historiografii úzky rámec, 

v ktorej je jej dovolené sa pohybovať. 

 Ťažko kvalifikovať, keď historik, ktorý inak pokladá nacistických pre-

dákov za prehnaných politických a vojnových zločincov a vrahov, im hneď 

bez akéhokoľvek kritického skúmania plne uverí, akonáhle oni v kadejakých 

nespoľahlivých záznamoch a údajných výrokoch očierňujú štátnikov prvej 

republiky. 

Platí to aj o Hodžových obvineniach, keď Hájek bez poznámky uvádza 

údajný Neuwirthov záznam, že by sa vraj Hodža dal Hitlerom aj kúpiť 

a odstúpil by od svojej politiky spolčenia podunajských štátov. Môže serióz-

ny historik uviesť takéto hlúpe tvrdenia a nevziať v úvahu politický profil 

Hodžov ako celok? Ten Hodža mal myšlienku zblíženia podunajských náro-

dov priamo v krvi. Rodinná tradícia ho v tomto vychovala. Túto myšlienku 

hlásal dôsledne ako žurnalista a pracoval na nej na uhorskom sneme ako 

poslanec spolu s Rumunmi na čele s Juliusom Manium, so Srbom Micha-

lom Politom a s chorvátskou delegáciou. Do prvej svetovej vojny si predsta-

voval uskutočnenie tejto myšlienky na podklade prebudovania Rakúska-

Uhorska podľa federatívnej koncepcie Palackého. Od prvého dňa prvej sve-

tovej vojny bol však presvedčený, že sa veľkorakúska myšlienka stala obso-

lentnou, a že nastala historická príležitosť uskutočnenia vlastného samo-

statného štátu, ktorý by mal byť v úzkom priateľskom zväzku s Juhosláviou 

a Rumunskom, teda vo zväzku, ktorý by znamenal dokonalejšie vydanie to-

ho, za čo sa vyslovili rakúski Slovania na Slovenskom zjazde v Prahe už 

v roku 1848, potom i uhorské nemaďarské národnosti a celá slovenská ná-

rodná spoločnosť na národnostnom kongrese v Budapešti v roku 1894, a za 

čo sa Hodža v uhorskom parlamente zasadzoval. Na príprave a uskutočnení 

tejto koncepcie pracoval Hodža počas celej prvej vojny vo Viedni v tesnej 

spolupráci s českou Maffiou, s českou delegáciou na viedenskej ríšskej rade, 

s vodcami sedmohradských Rumunov Alexandrom Vajdom-Vojvodom 

a Popovicim a s juhoslovanskými politikmi na ríšskej rade. Počas celého tr-

vania prvej republiky bol Hodža jedným z najrozhodnejších zástancov útva-

ru Malej dohody a cieľavedome pracoval na jej rozšírení Maďarskom 

a Rakúskom. A teraz príde historik s poťuchlým náznakom, že by tento Ho-

dža bol býval schopný toto svoje celoživotné úporné snaženie zapredať za 

biednych tristotisíc hitlerovských mariek a dať sa do služieb veľkonemeckej 

politiky, proti ktorej pracoval celý svoj život? Ten istý historik charakterizu-

je Hodžovu koncepciu spolčenia podunajských štátov ako snahu zriadiť ba-

riéru proti Sovietskemu zväzu, hoci musí vedieť, že táto koncepcia vznikla 
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a i Hodžom bola zastávaná už v časoch, keď o boľševizme ešte nikde na sve-

te nebolo ani chýru ani slychu. Hodžovu politickú osobnosť možno posu-

dzovať všelijako, ale jedno je isté: nejaké sympatie alebo schopnosti pre fa-

šistické a totalitárne politické metódy a režimy mu absolútne chýbali; bol to 

typ vzdelaného, demokratického parlamentára a štátnika západníckeho rá-

zu, ktorý sa snažil vyjednávaním a presviedčaním presadiť svoje koncepcie, 

v tom videl svoje poslanie a k tomu bol i svojou prirodzenou povahou urče-

ný. Mal prirodzene i chyby mnohých politikov Západu. 

 Nesprávne uvádza ten istý historik (s. 34), že sa Hodža pokúsil za Be-

nešovho prezidentstva „uskutečnit ponenáhlu tu změnu zahraniční politiky, 

již nedokázal provést bojem proti Benešově kandidatuře.“ Nie je totiž prav-

da, že by Hodža viedol boj proti Benešovej kandidatúre na prezidentstvo re-

publiky. Naopak, pravdou je, že to bol Hodža, ktorý jednak pôsobením 

v agrárnej strane, jednak svojím vplyvom na Hlinku a na Slovenskú ľudovú 

stranu prekazil Beranov plán, aby namiesto Beneša bol za prezidenta zvole-

ný prof. Němec. (Ináč je zaujímavé, že hoci komunistická historiografia zle-

nedobre nazerá na Benešovu zahraničnú politiku, upodozrievajúc ju 

z neúprimnosti k Sovietskemu zväzu a zo snahy priblížiť sa k hitlerovskému 

Nemecku, teraz zrazu od tej istej historiografie počujeme, že tomu predsa 

len tak nebolo, keďže sa Hodžovi nepodarilo od Beneša vymôcť odklon našej 

republiky od Sovietskeho zväzu)! 

 Dvorný historik Hájek bez akéhokoľvek kritického uváženia uverí ob-

medzenému hitlerovskému diplomatovi Eisenlohrovi, keď tento, podľa to-

ho, čo mu tak dôveryhodní mužovia, ako K. H. Frank a Neuwirth32 údajne 

zdeľovali, hlásil do Berlína, že v dňoch po našej úspešnej čiastočnej mobili-

zácii v máji 1938, pred ktorou Hitler, ako vieme, načas cúvol, sa vraj minis-

terský predseda Hodža a minister vnútra Josef Černý zrútili (!!) a Hodža 

vraj žiadal K. H. Franka (!!), aby mu pomáhal zachrániť Československo (!!) 

a pritom vraj Franka povzbudzoval, aby nepripustil, aby českí vojaci strieľali 

                                                             
32 Pozn. I. D.: Neuwirth bol mladý advokát v Prahe. Ako poslancovi mu henleinovská 
strana pridelila do referátu obhajobu v politických procesoch, vedených proti henleinov-
com a nacistom. Keď som ako minister spravodlivosti zostavoval podľa zákona zoznam 
obhajcov pripustených v špionážnych veciach, musel som si vyžiadať stanovisko minis-
terstiev národnej obrany a vnútra. Národná obrana sa postavila proti tomu, aby bol Neu-
wirth prijatý do zoznamu. Na moju žiadosť, aby predložila konkrétny kompromitujúci 
materiál, odpovedala, že písomne tak učiniť nemôže, ale že šéf spravodajského oddelenia 
plk. Hájek mi celú vec ústne vysvetlí. Hájek mi potom vyložil, že Neuwirth je spojený 
s rôznymi politickými agentmi, ktorí v jeho advokátskej kancelárii mávajú tajné porady. 
Jeden Neuwirthov kancelársky zamestnanec, človek nemeckej národnosti, bol v tajných 
službách spravodajského oddelenia MNO. Zavrel sa do veľkej skrini v kancelárii, vypočul 
tak priebeh porád a zdeľoval to spravodajskému oddeleniu. Samozrejme, že Neuwirth do 
zoznamu obhajcov prijatý nebol. 
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Nemcov!! Že tejto gebuzine dvoch politických zločincov uveril nemecký vy-

slanec, to len dokazuje pochybnú úroveň nacistickej diplomacie; ale že ju 

československý historik predkladá k uvereniu, to svedčí o neradostnom po-

klese československej historiografie. 

 Úlohou tohto doslovu nie je podať rozsiahlu kritiku Hájekovej knihy. 

Chcel som poukázať na charakteristické rysy dnešnej oficiálnej historiogra-

fie. Na tento jej charakter vrhá znamenité svetlo napr. i Hájekovo tvrdenie, 

že československá vláda sledovala mobilizáciou, nariadenou v septembri 

1938, aj cieľ 

 

odsunout z velkých středisek masy lidí politicky nejvyspělejších 

a nejrozhodnějších, umístit je do pohraničních opevnění, odříznout je 

od informací a dát je pod vojenské komando důstojnického sboru, 

prostoupeného reakčními elementy“, čím vraj „byl měl být a také sku-

tečně byl podstatně zmenšen vliv lidových mas na osudové rozhodo-

vání vlád v nejzávažnějších dnech. (s. 120). 

 

Bol som prítomný pri rozhodovaní o mobilizácii a pri debate, ktorá jej pred-

chádzala a poznal som dobre názory rozhodujúcich činiteľov na túto vec. 

Nikdy nič takého, čo nám pán Hájek diabolsky insinuuje ako jeden z účelov 

mobilizácie, neprichádzalo do úvahy; ani nikomu nič takéto vôbec neprišlo 

na um. To si tento historiograf proste vycucal z prsta, aby jeho spis tým lep-

šie vyhovel „aktuální politické potřebě“. 

 

II. 

Uviedol som aj spis Václava Krála. V rámci tohto doslovu nemôžem podať 

jeho podrobnú kritiku, len poukazujem na to, ako aj tento historik podlieha 

charakteristickým znakom oficiálnej historiografie. Človeku, ktorý prežil 

udalosti pri štátnom prevrate v roku 1918 na Slovensku a vie, čo sa tam 

všetko a ako dialo, musia stáť vlasy hore dupkom, keď číta, čo si tento histo-

rik privymyslel, len aby to hovelo „aktuální politické potřebě“. 

Tak napr. opisuje rabovačky, ktoré sa tam odohrali, ako skoro marxis-

ticko-leninské revolučné hnutie a proletársku triednu vojnu. Kto vtedy na 

Slovensku bol, tak vie, že to boli v podstate protižidovské pogromy. Rabovali 

sa židovské obchody a z veľkostatkov tie, ktoré boli v rukách židovských 

árendátorov. Toto je historická skutočnosť. Tam, kde sa násilnosti obrátili 

i proti niektorým obecným notárom, to bolo hlavne preto, že títo boli počas 

vojny jedna ruka s židovskými obchodníkmi pri nespravodlivom rozdeľova-

ní potravín a podvodníckom manipulovaní podpôr určených pre vojnové 

vdovy a sirôtky. Počas celej tejto tzv. triednej revolúcie nebol ani jednému 



315 
 

nežidovskému statkárovi alebo meštiakovi skrivený vlas na hlave a bití boli 

len Židia a ich pomáhači, a i to len na majetku, pretože čo sa straty životov 

týka, tejto na strane buržoázie a jej pomáhačov – pokiaľ sa pamätám – vô-

bec nebolo. Ozbrojené formácie na obranu proti týmto rabovačkám tvorili 

hlavne títo ohrození Židia, ich rodinní príslušníci a nimi najatí ľudia. Po-

znamenávam, že rabovačiek sa zúčastnila nielen chudina, ale i majetní roľ-

níci z dedín. Títo sa so svojimi vozmi priviezli z dedín do väčších obcí 

a mestečiek, naložili zo židovského obchodu čo sa dalo a odviezli si to do-

mov. Treba tiež vedieť, že proti pokusom rabovať veľkostatky, čoho sa zú-

častnili hlavne roľníci, lebo tí mali záujem na osvojení si dobytku 

a hospodárskeho náradia, sa všade stavali deputátnici a vôbec veľkostatkár-

ski zamestnanci, obávajúc sa ohrozenia svojej existencie. 

Toto bol vcelku skutočný obraz toho, čo sa vtedy na Slovensku odo-

hralo. Ale „zdivočelý“ malomeštiak, ocitnúc sa v úlohe komunistického his-

toriografa, v snahe vyhovieť „aktuální politické potřebě“, vnáša, ako by Le-

nin povedal, radikalizmus do svojej práce, zabieha do absurdností 

a dialekticky dospieva k pravému opaku skutočností, keď z protižidovských 

pogromov urobí marxisticko-leninskú revolúciu. 

Absurdné je i to, keď vytýka ministrovi s plnou mocou pre správu Slo-

venska Šrobárovi, že zabraňoval, aby sa v týchto pogromoch a rabovačkách 

pokračovalo. Nepáči sa mu ani to, že minister národnej obrany Klofáč dal 

vojsku rozkaz, aby zabránilo drancovaniu zámku grófa Appónyiho (správne 

Andrássyho), kde bola cenná knižnica s 30 000 zväzkami. Len jednostranná 

horlivosť, Lenin by povedal zdivočelosť, môže vidieť v takýchto opatreniach 

nadŕžanie československých vládnych činiteľov maďarským veľkostatká-

rom. Keď už pre iné nie, tak aspoň preto museli byť tieto majetky pred roz-

krádaním chránené, lebo podľa programu československej národnej revolú-

cie mali sa stať, a neskoršie sa i stali, predmetom rozsiahlej pozemkovej re-

formy. Mal snáď Šrobár dovoliť všeobecné slobodné rabovanie a spôsobiť 

tak úplný chaos? Však Václav Král sám uznáva (s. 13), že „ojedinelé hořící 

plameny revoluce“ (rozumej: protižidovské pogromy) nebolo možno vtedy 

spojiť v jedno veľké revolučné úsilie, pretože nebolo politickej strany, ktorá 

by to bola mohla dokázať! (Pritom si V. Král neodpustil, aby si nevyšliapol 

na čs. sociálnu demokraciu tvrdiac, že „společně s českou buržoasií přislu-

hovala rakouskému imperialismu“. Pravda ale je, že habsbursko-rakúskemu 

imperializmu vysluhoval cez celú vojnu dr. Šmeral a snažil sa túto politiku 

strane nanútiť ešte i po ruskej revolúcii a musel byť tými, ktorých V. Král a 

podobní historici označujú za prisluhovačov rakúskeho imperializmu, 

z vedenia strany odstavený). 
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 Na Slovensku bolo po zrútení sa starého Uhorska v roku 1918 revo-

lučné ľudové hnutie, ale to sa javilo všade v zriaďovaní národných rád, 

v nadšení za československú štátnu myšlienku, v jej horlivom budovaní, 

v odstavení reprezentantov starej uhorskej štátnej myšlienky, predstaviteľov 

a vykonávateľov krutej cudzej národnej a sociálnej nadvlády. Tento český 

historik nemá ani poňatia o tom, aký ohromný prelom v dušiach más slo-

venského ľudu znamenalo rozpadnutie historického Uhorska. Uhorská 

hungaristická myšlienka, ovládajúca tisíc rokov generácie slovenského ľudu 

padla, a na jej miesto nastúpilo v mysliach más ľudu to, po čom oni, ako po 

niečom prirodzenom, ale pritom predsa neuskutočniteľnom, inštinktívne 

vždy túžili: myšlienka československá. Tento ohromný psychologický pre-

lom, jeho veľkosť a elementárnosť, to bola revolúcia slovenského ľudu po 

prvej svetovej vojne. V českých krajinách, ktoré si už v mnohých desaťro-

čiach pred zrútením sa habsburskej monarchie postupne od Rakúska dobý-

vali svoje práva národné, kultúrne, politické, hospodárske a sociálne, bol 

prevrat roku 1918 iba prirodzeným dovŕšením a dokončením už predtým 

dlho trvajúceho postupného procesu. Okrem toho boli krajiny českého krá-

ľovstva v nejakej forme i za Rakúska vždy uznávané. 

Nič takého na Slovensku nebolo. Prechod na Slovensku do nových 

pomerov bol ohromný skok z najtemnejšej skutočnosti do toho, čo celý ná-

rod a hlavne jeho široké masy pokladali dovtedy iba za neuskutočniteľný 

sen. Toto veľké nacionálne vyslobodenie, uskutočnené v československej 

koncepcii, bolo základnou myšlienkou všetkého, čo sa na Slovensku pri pre-

vrate a po ňom na strane slovenského ľudu dialo. Aj tie rabovačky boli 

v podstate primitívnym prejavom odvekých nacionálnych pút oslobodeného 

Slováka proti tým, ktorí najhorlivejšie zastávali zásadu, že „tót nem ember“ 

(Slovák nie je človek). Vo svojej slovenskosti a pre svoju slovenskosť cez stá-

ročia gniavený človek vybuchol a pomstil sa na svojom nacionálnom utláča-

teľovi. 

 Ten historik nechápe ani to, že pohnútky maďarskej invázie na Slo-

vensko v roku 1919 boli v značnej, snáď v prevažnej miere, nacionálne. Fakt 

je, že maďarskému človeku, i keď bol komunista, nijako nešla vtedy do hla-

vy československá myšlienka. Považovali to za niečo vyumelkovaného, ne-

prirodzeného. Uhorsko, v jeho historických hraniciach, im bolo jediným pri-

rodzeným útvarom. Trhať z tohto útvaru Slovákov bolo v ich očiach násilie 

a hriech proti prírode, proti zdravému rozumu a proti osvedčenému histo-

rickému vývinu. 

Tak, ako sovietski komunisti sa po rozpadnutí cárskej ríše úporne vy-

nasnažili znemožniť štátnu odluku jednotlivých národov a podarilo sa im aj 
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časom všetkých, až na Poliakov a Fínov, zase dostať do rámca hraníc Zväzu, 

ktoré vybudovali už cárovia, tak aj po roku 1918 sprvu všetci Maďari, 

i demokrati, i socialisti, i komunisti, neveriac ani v možnosť životaschopnos-

ti vyumelkovaného vraj Československa, pracovali na reštitúcii Uhorska 

v jeho predošlých hraniciach, teda na odpojení Slovenska od nášho štátu. 

Čechom dopriali český štát, to pokladali za správne a prirodzené. Ale aby 

Slováci tvorili jeden štát spolu s Čechmi, proti tomu sa im búrili všetky 

zmysly. Rozbiť preto československý štát: to bolo snaženie maďarskej bur-

žoázie, ale i maďarských komunistov. Ad oculos to dokázali vytvorením Slo-

venskej republiky rád, útvaru štátne vyslovene odtrhnutého od Českoslo-

venska. Ak by sa bola táto republika udržala, československý štát by zanikol. 

Či vojnu v roku 1919, ktorá viedla k proklamovaniu tejto republiky rád, vy-

provokoval Klofáč alebo iný československý činiteľ, ako tvrdí Král, alebo nie, 

nemení nič na historickej skutočnosti, že maďarské vojská, ovládané nacio-

nálne šovinistickými veliteľmi a dôstojníkmi, vtrhli na Slovensko a nemajúc 

ho ani zďaleka ešte celé obsadené, nechali tam vyhlásiť samostatný sloven-

ský štát, teda koniec Československej republiky. Naši komunistickí historio-

grafi to síce vyhlasujú za kvázi vedľajší politický omyl, ale nedajbože, aby 

priznali, že to bol hlavný cieľ maďarskej výpravy na Slovensko. Nepriznajú, 

že táto udalosť bola logickým dôsledkom a zámerným cieľom i tej politiky, 

ktorú Mihály Károlyi zanechal po sebe ako politický odkaz Bélovi Kúnovi. 

Károlyi sa vtedy vzdal moci výslovne preto, lebo sa mu svojou demokratic-

kou politikou nepodarilo zachrániť územnú integritu historického Uhorska. 

Musel byť preto urobený pokus zachrániť túto integritu bolševizovaním 

Maďarska, Slovenska, Sedmohradska a ostatných častí bývalého Uhorska. 

Je známe, že Béla Kún sa k moci nedostal násilným boľševickým revoluč-

ným prevratom, ale dohodou s Károlyim. 

Akcia boľševizácie Slovenska bola realizovaním tohto károlyovsko-

kúnovského plánu. Československým štátnikom tej doby nevadilo komunis-

tické štátne zriadenie Maďarska samo o sebe, ale jeho politika, ktorá smero-

vala k odtrhnutiu Slovenska od Československa, a tým k zničeniu českoslo-

venského štátneho útvaru. Nie v boľševizácii Maďarska videli českosloven-

ské štátnici nebezpečenstvo, ale v tom, že toto zboľševizované Maďarsko 

ohrozovalo československý štát. 

 Lenin napísal, že duch a sústava marxizmu vyžaduje, aby každá téza 

bola skúmaná len historicky, len v súvislosti s inými tézami a len v spojitosti 

s historickými skúsenosťami. (Por. Zsigmond László: A proletár internacio-

nalizmus. Článok v časopise Társadalmi Szemle, XI, č. 8., s. 83). Pre histo-

riografa to znamená, že nesmie vytrhnúť historické udalosti zo súvislosti 
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s inými historickými udalosťami. To, čo sa v historickom dianí udáva, nie je 

totiž nič izolované, ale vyplýva vždy z iných, predošlých historických udalos-

tí. Kto si tej minulosti nevšíma, nemôže správne pochopiť charakter 

a význam diania nasledujúceho. Niektorí naši horliví historici si tohto Leni-

novho napomínania málo všímajú. Tak napr. „aktuální politická potřeba“ 

vyžaduje, aby maďarsko-československá vojna z roku 1919 bola pokladaná 

za obranný boj maďarského a slovenského proletariátu proti pažravej českej 

a slovenskej buržoázii, a tejto téze musí historiografia všetko ostatné pod-

riadiť. Čo bolo v minulosti, z toho ju nič nezaujíma ani vtedy, keď by to bolo 

pre objektívne posúdenie dôležité. Jej je dôležité len to, čo slúži „aktuální 

politické potřebě“. Čo nemá takúto dôležitosť, to môže a prípadne i musí 

mlčaním pominúť. Vyzbrojený takýmito smernicami dal sa Václav Král do 

opisovania udalostí spojených s výpravou Bélu Kúna na Slovensko a do uva-

žovania o nich. O tom, ako to na Slovensku vyzeralo predtým za Uhorska, 

má len celkom povrchné a jednostranné znalosti. A predsa ten, kto chce 

správne posúdiť, čo sa na Slovensku v roku 1919 odohralo, musí veru doko-

nale poznať aj to, čo sa tam dialo v predošlých desaťročiach, pretože udalosti 

roku 1919 neboli izolované, z neba spadnuté, náhodou sa odohravšie, ale 

boli logickým následkom minulého diania, resp. v tomto minulom dianí sa 

javiacich historických síl. 

 Václav Král akoby bol celkom zabudol, o čo vlastne českému 

a slovenskému národu v prvej svetovej vojne šlo, aké mal túžby, čo očakával 

od vojny, o čo sa v tejto vojne usilovali nepriatelia českého a slovenského 

národa, ako sa stalo, že národ prejavoval priamo živelné snaženie o zničenie 

Rakúska a uskutočnenie štátnej samostatnosti československej? Celý tento 

problém bol nepomerne hlbší, než že by sa dal odbiť frázovitou a čiastočne 

nepravdivou vetou Václava Krála: „Když se za války postavila česká buržoa-

zie pod vlivem revolučního nadšení lidových mas za nacionální program 

samostatného státu, sociální demokracie ji poslušně následovala“ (s. 13). 

Nuž, to revolučné nadšenie v masách za nacionálny program samostatného 

štátu nesporne bolo. A ono sa prejavovalo už dávno pred ruskou revolúciou. 

Už v roku 1915 prešiel skoro celý 28. pražský pluk k Rusom. Bol to najprole-

társkejší český pluk rakúskej armády. Prešiel snáď k ruskej cárskej armáde 

preto, aby tým prejavoval svoju proletársku revolučnosť? V tej dobe predsa 

napr. Lenin agitoval v Európe proti tejto cárskej armáde, vyzýval proletárov, 

aby ju sabotovali a vyslovoval priania, aby Rusko vojnu prehralo! Ale českí 

proletári 28. pluku boli vtedy iného názoru a práve od tohto Ruska očakáva-

li rozbitie Rakúska a vytvorenie vlastného štátu. Od Rusov, ako od slovan-

ských bratov čakali spásu. Motívy národnostné im kázali vypovedať službu 
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rakúskej armáde, nie motívy triedne. Vtedy, v lete roku 1915 už aj Masaryk 

slávnostne proklamoval v Ženeve boj českého a slovenského národa za sa-

mostatný štát. Pre proletárov 28. pluku neplatili vtedy leninské zásady; oni 

o existencii Lenina väčšinou vôbec nevedeli. Ale to, kto bol Masaryk, to ve-

deli a ten ich inšpiroval. A tak to bolo skoro so všetkými príslušníkmi náro-

da, ktorí i neskoršie hromadne prechádzali na ruskú, vtedy ešte cársku stra-

nu, alebo dostanúc sa inak do zajatia cárskej armády, začali tam formovať 

československé odbojové vojsko. Československí proletári boli ovládaní 

týmto zdravým nacionálnym duchom. A bolo to tak správne. Oni totiž po-

chopili, že nastala historická príležitosť, keď si Rakúsko-Uhorskom porobe-

ný národ mohol vybojovať svoj samostatný štát. Nechápal to, pravda, ne-

skorší vodca komunistov dr. Šmeral, keď v novinárskych článkoch, vo ve-

rejných prejavoch a pôsobením na sociálnodemokratickú stranu a na iných 

politických činiteľov zasadzoval sa za zachovanie Rakúska, Habsburgov 

a staval sa proti štátnej samostatnosti národa. A ani dnes ešte nechápu ko-

munistickí historiografi, čo vtedy chápal skoro celý národ a najmä jeho naj-

širšie masy, že tá doba vyžadovala najužšie zomknutie všetkých vrstiev ná-

roda, pretože len tak sa dal dosiahnuť najprednejší a najdôležitejší cieľ: 

štátna samostatnosť. Václav Král, podobne ako iní oficiálni historiografi, 

o Šmeralovej rakušácko-kolaborantskej politike hlboko mlčí. A čo je ešte 

neslušnejšie, obviňuje sociálnu demokraciu z tých politických hriechov, kto-

ré páchal dr. Šmeral a proti ktorým práve Habrman, Modráček, Tomášek, 

Bechyně a iní tzv. pravicoví sociálni demokrati tak rozhodne vystupovali. 

 Komunistickí historiografi sa snažia celkom nesprávne naraziť vývin 

v českom a slovenskom národe za prvej svetovej vojny na kopyto vývinu, 

ktorý sa odohral v Rusku. Zabúdajú, že medzi vývinom u nás a vývinom 

v Rusku bol kardinálny rozdiel. My sme boli malý národ bez vlastného štátu, 

pretože nás cudzia mocnosť už pred storočiami pozbavila štátnej samostat-

nosti a od toho času nás držala v područí; ba na Slovensku a i inde siahala 

priamo aj na našu národnú existenciu, ktorá ani v českých krajinách nebola 

celkom zabezpečená. Nášmu národu šlo teda v boji počas prvej svetovej voj-

ny o to striasť sa tejto cudzej nadvlády a vymôcť si vlastný štát. Ruskému 

národu a ruskému proletariátu nešlo o nič takého. Ruský štát a ruská štátna 

veľmoc existovali už od mnoho storočí a boli i medzinárodne uznávané 

a obávané. Ich národnú a štátnu existenciu nikto neohrozoval a ruský ľud 

o ňu bojovať nemusel. Z tohto základného rozdielu plynula i rozdielnosť 

medzi vývinom naším a ruským; naraziť to na jedno kopyto sa nedá. 

 Protirakúsky postoj nášho národa za prvej svetovej vojny bol i je-

ho prirodzenou reakciou proti utláčateľskej politike rakúskych a maďar-
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ských mocnárov. Tí vyvolali vojnu zámerne a svojvoľne. Nechceli strpieť 

vedľa seba samostatný, im krajne nepohodlný srbský štát. Báli sa jeho prí-

ťažlivosti pre rakúskych a uhorských Juhoslovanov v Bosne, v Chorvátsku, 

v Dalmácii, v Baške. Ale báli sa i toho, že srbská samostatnosť, ktorá vyšla 

z balkánskych vojen z roku 1913 značne posilnená, povzbudí i ostatné potla-

čené národy habsburskej monarchie – Čechov, Slovákov, Rusínov, Rumu-

nov atď. V takomto povzbudení týchto národov nachádzali, celkom správne, 

nebezpečenstvo pre nemecko-maďarskú hegemóniu a vôbec pre existenciu 

habsburskej ríše. Z toho pramenila ich snaha udupať Srbsko, a tým 

i oslobodzovacie snahy potlačených národov ríše. Z hľadiska Čechov 

a Slovákov stáli teda proti sebe v prvej svetovej vojne na jednej strane hab-

sburská ríša a na druhej strane český a slovenský národ. I keď pre bezmoc-

nosť národa boli jeho synovia nútení bojovať proti svojej vôli v rakúsko-

uhorskej armáde, tento vonkajší obraz nemohol nikoho klamať o tom, že 

v tejto vojne išlo národu o boj proti nemeckej a maďarskej nadvláde a za 

československú samostatnosť. Nič takéto alebo podobného na ruskej strane 

nebolo, a preto nie je možné, aby sa aplikoval celkom odchýlny ruský vývin 

a tam sa uplatniace, z odlišných dôvodov vzniknuté tendencie a snaženia, na 

československé pomery, ako to robia naši oficiálni historici. 

 Ešte odchylnejšie boli pomery na Slovensku, ktoré bolo skoro tisíc ro-

kov súčasťou Uhorska, ale netvorilo tam ani administratívnu, a tým menej 

štátoprávnu jednotku. Roku 1914 prijala maďarská šľachta, džentry 

a buržoázia s ohromnou radosťou vojnu proti Srbsku a od zdeptania tohto 

slovanského štátu očakávala, že bude môcť potom svoju maďarizačnú poli-

tiku nerušene viesť ďalej až do úplnej asimilácie nemaďarských národov. 

Gróf Mihály Károlyi, ktorého naši oficiálni historiografi označujú ako pok-

rokového a demokratického politika, to vyjadril vo veľkej reči 

v budapeštianskom parlamente vetou, že vojnovým cieľom Uhorska nemajú 

byť zahraničné zábery, ale tým rozhodnejšie anexie vnútorné! Pod takýmito 

anexiami sa v uhorskej politike rozumelo násilné pomaďarčenie nemaďar-

ských národov. Keď ale v posledných týždňoch vojny zistili, že táto ich poli-

tika stroskotala, sľubovali nemaďarom autonómiu, len aby ich udržali 

v rámci uhorského štátu. Udržať uhorský štát v jeho historických hraniciach, 

to bol cieľ všetkých maďarských politikov, a síce nie len reakcionárov, ale 

aj pokrokárov, socialistov, a i Béla Kún prevzal túto úlohu od grófa Károlyi-

ho. Ešte v roku 1917 chceli maďarskí socialisti vylákať vodcu slovenských 

socialistov Emanuela Lehockého na štokholmskú socialistickú konferenciu, 

aby sa tam za slovenských robotníkov zaviazal za zachovanie historického 

Uhorska s jeho tradičnými hranicami. Lehocký to však kategoricky odmietol 
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urobiť. Nebol ochotný sledovať na Slovensku oportunistickú politiku, ktorú 

v Čechách a vo Viedni prevádzal Šmeral. A 1. mája sa sociálnodemokratickí 

robotníci v Liptovskom Sv. Mikuláši, vedení pravičiarmi Kormanom 

a Maršalkom a podporovaní Šrobárom, verejne osvedčili za československú 

národnú jednotu; teda v dobe, keď dr. Šmeral a jeho najužší súdruhovia ešte 

silno plávali v habsbursko-rakúskych vodách, a keď všelijakí maďaróni na 

Slovensku, ktorí sa neskoršie stali skalnými komunistami, sa ešte pevne 

pridŕžali svojej maďarskej a uhorskej koncepcie. 

 O čo teda išlo vo vojne maďarským politikom bez rozdielu? 

O zachovanie územnej integrity historického uhorského štátu, a teda 

o udržanie Slovenska v jeho zväzku. A o čo išlo vo vojne slovenskému ľudu? 

O uskutočnenie dávnej, prirodzenej, dosiaľ za nemožnú považovanej, ale 

v tejto vojne prevediteľnej myšlienky štátneho zjednotenia Čechov 

a Slovákov a ňou o vyslobodenie Slovenska z poroby, v ktorej ho udržoval 

uhorský štát. Bol to boj dvoch myšlienok. Jedna z nich bola maďarsko-

slovenská myšlienka, realizovanie ktorej si niektorí predstavovali ako pohl-

tenie slovenského živlu silnejšími Maďarmi, iní zase ako priateľskú dohodu 

Maďarov a Slovákov v rámci uhorského štátu. Druhá myšlienka bola česko-

slovenská myšlienka, t. j. štátne spojenie Čechov a Slovákov rozbitím staré-

ho uhorského celku. Maďarskí politici všetkých smerov a i maďaróni na 

Slovensku chceli uhorský celok zachovať, Slováci ho chceli rozbiť. Slováci 

viedli ten boj za hranicami v československých légiách, vedení Masarykom 

a Štefánikom; ale i doma, nakoľko to vo vtedajších vojnových pomeroch bo-

lo možné. Že im šlo o uskutočnenie československej myšlienky, dnes ironic-

ky a zlomyseľne ešte i Václavom Kopeckým označovanej za „čechoslovakis-

tickú“, vyumelkovanú a imperialistickou buržoáziou vymyslenú, najlepšie 

vidieť z toho, že ani doma, ani v zahraničnom odboji nikým nebola vyslove-

ná požiadavka o nejakú, od českého štátu oddelenú štátnosť slovenskú; ani 

neformovali nikde Slováci slovenské légie, ale vstupovali po mnohých tisí-

coch do československých légií ako do prirodzených útvarov pre vybojovanie 

československého štátu a odpojenie Slovenska od Uhier. 

 O toto šlo slovenskému ľudu v prvej svetovej vojne. Ale maďarskí poli-

tici bez rozdielu a ani maďaróni nezarazili svoje opačné tendencie ani po-

tom, keď Rakúsko-Uhorsko vojnu prehralo a československý štát sa stal 

skutočnosťou. Keď Slováci a iné národnosti nesadli Károlyimu na lep sľubo-

vanej autonómie, musel prísť Béla Kún, aby sa pomocou boľševizmu pokúsil 

o zriadenie samostatnej Slovenskej republiky rád, a tým i o rozbitie Česko-

slovenskej republiky, teda o prvý krok pre účinné reštituovanie uhorského 

štátu v jeho starých hraniciach, pravda, s celkom inou sociálnou štruktúrou, 



322 
 

než bol starý štát. Boľševizmus tu bol postavený do služieb staromaďarskej 

integrity. Maďarská republika rád Bélu Kúna, dedičstvo po Károlyim, oživila 

staromaďarský imperializmus v tom zmysle, že chcela udržať nemaďarské 

národnosti bývalého Uhorska, alebo aspoň Slovensko, v rámci uhorského 

štátu. Predtým to bolo feudálne a kapitalistické panstvo, ktoré držalo Uhor-

sko pohromade. Teraz to malo byť panstvo komunizmu. Nemôže byť sporu 

o tom, že v takto preformovanom uhorskom štáte, ak by sa bol udržal, by 

Slovensko bolo po stránke národnej a sociálnej dosiahlo pokrokov voči sta-

vu, v ktorom sa nachádzalo v starom uhorskom štáte. Ale nebola by to býva-

la československá republika. 

 Všetko toto Václav Král nechápe. On neštudoval pomery, ktoré boli na 

Slovensku v desaťročiach pred prvou svetovou vojnou. On tie pomery posu-

dzuje paušálne podľa povrchnej schémy: buržoázia kontra proletariát. Na 

inom mieste tohto spisu som rozanalyzoval slovenskú národnú spoločnosť, 

ktorá za uhorského panstva jediná na Slovensku udržovala slovenskú ná-

rodnú a i československú myšlienku. Rozhodne to nebola kapitalistická spo-

ločnosť. Oficiálni historici pravda vyhlasujú každého, kto nebol ľavým socia-

listom, komunistom alebo robotníkom, paušálne za buržuja, resp. nepriate-

ľa robotníckej triedy. Tu si treba pripomenúť, ako svojho času odsudzoval 

Marx módnych radikálnych materialistických filozofov Ludwiga Büchnera, 

Jacoba Moleschotta, Karla Vogta, pretože nekriticky a nepríslušne aplikova-

li náuky o matérii a nazýval ich vulgárnymi materialistami. Podobne nekri-

ticky, nepríslušne a vulgárne aplikujú niektorí historici historický materia-

lizmus i na slovenský vývin. Nevedia si predstaviť, že slovenskí národovci 

mohli bez akéhokoľvek materiálneho záujmu pracovať pre slovenský ľud. 

Nevedia si predstaviť, že by človek, ktorý nie je robotník alebo marxista, 

mohol propagovať aj iné záujmy, než sú záujmy nejakej buržoáznej triedy. 

A predsa ani Marx, ani Engels neboli príslušníkmi robotníckej triedy, ba 

Engels bol počas celého svojho života i ťažký kapitalista, a predsa mohli byť 

zakladateľmi novodobého moderného socializmu a hlásateľmi komunizmu. 

Keď by bol Václav Král svedomito študoval predprevratové slovenské pome-

ry, bol by zistil, že napr. Šrobár, Štefánik, Hodža, Štefánek, Lehocký, Blaho, 

Okánik, Juriga, Gregor Tajovský, Houdek, Skyčák, Zoch, Fajnorovci, Mar-

kovičovci, Dérer, Pocisk, Ruman, Janšák, Ruppeldtovci, Stodolovci, Maršal-

ko, Medvecký, Polónyi, Daxner, Korman atď. a ich predchodcovia Vajanský, 

Hviezdoslav, Mudroňovci, Dula, Štefanovič, Halaša, Pietor, Veselovský, Ru-

žiak, Vanovič, Kubina, M. Kollár, ďalej veľkí národovci matičných dôb 

a revolučných rokov 1848/49, no a predovšetkým slovenskí básnici 

a spisovatelia, keď pracovali a bojovali za najťažších pomerov uhorského 
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reakčného režimu, veru nemysleli na vytvorenie, resp. posilnenie nejakej 

slovenskej buržoázie, ale mali na mysli jedine a výlučne vymanenie najšir-

ších vrstiev slovenského pracujúceho ľudu z hospodárskej, politickej 

a národnej poroby uhorského režimu. Taký dnešný oficiálny spisovateľ, kto-

rému je samozrejmou vecou, že mu každé tlačené slovo dobre zaplatia, ne-

má ani poňatia o tom, že sa v tých dobách zápasov o život a smrť slovenské-

ho národa, za politickú prácu a verejnú činnosť neplatilo, že to bola práca 

konaná z čistého idealizmu, že slovenskí žurnalisti, spisovatelia a mnohí iní 

verejní pracovníci žili v najväčšej biede, že exponovať sa za vec slovenského 

ľudu znamenalo sekatúru a prenasledovanie zo strany orgánov uhorskej 

štátnej správy a hmotné poškodzovanie, v bezpočetných prípadoch i žalár. 

Za takýchto pomerov museli všetci títo muži a ženy pracovať a bojovať. Oni 

to boli aj, ktorí, každý svojím spôsobom, pripravovali československé zjed-

notenie. Oni vnášali nádej v lepšiu budúcnosť do duší potlačených, apatic-

kých más slovenských. Bez nich by to nebola vyhrala československá myš-

lienka, ale maďarská, resp. maďarsko-slovenská. Oni boli pripravovateľmi 

a zakladateľmi československého štátu vo väčšej miere, než si to naši histo-

rici uvedomujú. Bez nich by bolo Slovensko ostalo pri Maďarsku. V rokoch 

1918 a 1919, ale i neskoršie, odohrával sa boj medzi československou kon-

cepciou slovenských národovcov a medzi maďarsko-slovenskou koncepciou 

tých, ktorí chceli zachovať Uhorsko v jeho starých hraniciach. Akcie Károly-

iho a Kúna mali presadiť túto druhú koncepciu; lenže sa im to nepodarilo. 

Československá koncepcia vyhrala nad koncepciou maďarsko-slovenskou 

i tzv. Slovenskej republiky rád. 

 Václav Král vykladá, že česká buržoázia sa už za doby rakúsko-

uhorskej monarchie snažila rozšíriť svoj vplyv na Slovensko a iné mimoče-

ské územia, a že prejavovala tak imperialistické tendencie. Nuž, pravda je, 

že český priemysel si hľadal trhy i mimo českých krajín. I dnes priemysel 

ČSSR vyváža vo veľkej miere do cudziny. Ak by sa malo vyrábať len toľko, 

koľko sa v republike doma spotrebuje, potom by sme museli zavrieť snáď 

i polovicu našich priemyselných podnikov. Snaha čím viacej vyrábať zna-

mená i snahu čím viacej ľudí doma zamestnávať a zvyšovať im životnú úro-

veň. To samo o sebe ešte žiaden imperializmus nie je. 

Čo sa týka vytýkaného záujmu českej buržoázie o Slovensko v rokoch 

pred prvou svetovou vojnou, ten bol veru minimálny. Z českých ľudí navšte-

vovali vtedy Slovensko takmer výlučne len žurnalisti, spisovatelia, úradnič-

kovia, učitelia, profesori, učenci a umelci, a tí to boli aj, ktorí udržovali 

v českom národe vedomie národnej spolupatričnosti so Slovákmi, zastávali 

sa potlačeného slovenského ľudu a oboznamovali českú verejnosť 
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a i cudzinu so žalostným položením Slovenska pod maďarským panstvom. 

Za prvej svetovej vojny to nebola česká buržoázia, ktorá sa uchádzala 

o Slovensko. Ak by to bolo záviselo len od nej, ľahko by sa bola dohodla 

s maďarskými pánmi, ktorí predsa nemali námietok voči zriadeniu nejakého 

českého štátu a ohradzovali sa len proti československému útvaru, t. j. aby 

Slováci tvorili jeden štát s Čechmi. Takáto českoburžoázno-maďarská doho-

da, ponechávajúca Slovensko Maďarsku, by bola uľahčila Karolovi Hab-

sburgovi, aby presadil plán federalizovania svojej ríše na podklade samo-

statnosti českého kráľovstva, alpského Rakúska a historického Uhorska, ako 

to v posledných týždňoch prvej svetovej vojny navrhoval a proklamoval. Ale 

tieto plány znemožnila zahraničná akcia Masaryka, Beneša a Štefánika, 

o ktorých len stupidita nekritickej jednostrannosti môže tvrdiť, že v boji za 

československú samostatnosť mali na mysli imperialistické záujmy česko-

slovenskej buržoázie. A doma tieto plány znemožnili svojím vplyvom na 

českú delegáciu vo viedenskej ríšskej rade Hodža, Stodola, Dérer, Lehocký a 

v Prahe Štefánek, Votruba, Rotnágl, ktorí v stálom dorozumení so Šrobá-

rom, Dulom, Hviezdoslavom od samého začiatku naliehali, aby Slovensko za 

žiadnych okolností nebolo ponechané napospas Maďarom. Boli to slovenskí 

pokrokoví a socialistickí nekomunistickí činitelia, ktorí za prvej svetovej 

vojny, doma i v zahraničí svojím stálym naliehaním znemožnili, aby ktokoľ-

vek z českých činiteľov mohol vážne uvažovať o možnosti česko-

maďarského kompromisu na úkor Slovenska. 

Stupídne je tiež, keď sa tvrdí, že česká buržoázia anektovala Sloven-

sko. Po tejto stránke bolo charakteristické, ako sa určili hranice budúceho 

československého štátu voči Maďarsku. Bolo to krátko pred prevratom 1918, 

keď delegácia Českého svazu odcestovala z Viedne do Ženevy, aby tam prvý 

raz rokovala s dr. Benešom medzi iným i o hraniciach československého štá-

tu. Pred odchodom z Viedne sa delegácia radila v hoteli Continental so zá-

stupcami Slovákov – Hodžom, Stodolom a Dérerom. Česi vtedy nemali 

takmer poňatia o presnejšej rozlohe Slovenska. Museli sme im to najprv na 

mape ukázať. Vytýčili sme im aj hranice Slovenska, ktoré boli neskoršie 

v podstate stanovené tak, ako sme ich na tejto porade požadovali. Zaujímavé 

bolo, že sa toto naše určenie hraníc skoro na vlas zhodovalo s určením hra-

níc zahraničnými Slovákmi, hoci sme s nimi dovtedy žiadneho styku nemali. 

Historický fakt je, že hranice Slovenska neurčovala česká buržoázia, ani iní 

českí činitelia, ale stalo sa tak na podklade požiadavky slovenských činite-

ľov. Aký český imperializmus sa tu potom prejavoval proti Maďarom 

a Slovákom? 
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 Kniha Václava Krála obsahuje toľko nesprávností, povrchností, naiv-

ností a i neprávd, že by bolo treba o nej napísať podrobnú kritiku. Na tomto 

mieste som mohol len vo všeobecnosti poukázať na niektoré jej chybné tézy, 

ktoré ináč typicky charakterizujú novú československú historiografiu. Tu by 

som spomenul ešte jednu nehoráznu nepravdu jeho knihy. Na s. 33 tvrdí, že 

na martinských poradách, po vynesení deklarácie z 30. októbra 1918, bol 

prijatý návrh, ktorý, ako Král pozitívne tvrdí, „vyšel z kruhů české buržoa-

sie“, aby na Slovensku bola po dobu desiatich rokov prevádzaná diktatúra. 

Nuž, vyložená lož je to, že by bol tento návrh vyšiel z radov českej buržoázie. 

Táto na martinských poradách nebola vôbec ani zastúpená. Martinských 

porád sa zúčastnili výlučne len Slováci a pri vtedajších chaotických pome-

roch, spojených so zrútením sa rakúsko-uhorského mocnárstva, nemali 

v Martine ani inde na Slovensku spojenie ani s Prahou, ani s ostatnými čas-

ťami českých krajín. Ten návrh podali, bez akéhokoľvek českého ovplyvne-

nia, niektorí konzervatívni Slováci. Pramenil z čisto slovenskej mentality, 

českému človeku v tej dobe málo pochopiteľnej. Niektorí Slováci sa totiž 

obávali, že by sa Maďarom a maďarónom, ktorí vtedy ešte v značnej miere 

ovládali Slovensko, mohlo podariť zmeniť československú revolučnú náladu 

slovenského ľudu, od stáročí potlačeného a politicky neskúseného, a že by, 

využijúc začiatočné ťažkosti nového štátu, znovu mohli dostať ľud na líniu 

maďarsko-slovenskú. Ináč myšlienka tejto desaťročnej diktatúry padla 

a nebola uskutočnená. Mohla to byť správna, alebo nesprávna myšlienka; 

jedno je isté, že tí, čo ju zastávali, nechceli ňou docieliť nič inšie, len to, aby 

československý štát ostal zachovaný a Slovensko sa nedostalo späť 

k Maďarsku. Václav Král sa rozhorčuje nad plánmi takejto diktatúry, ale za-

to oslavuje Bélu Kúna a tzv. Slovenskú republiku rád, ktorí predsa tiež za-

viedli diktatúru, nota bene takú, ktorá odtrhla od Československej republiky 

Slovensko, a tým sa pokúsila zničiť československý štát. 

 Nakoniec ešte niekoľko slov o tom, čo sa bližšie týka tematiky môjho 

spisu. Václav Král vykladá, že sa revolučný duch československého proleta-

riátu v rokoch 1918 a 1919 nemohol úspešne uplatniť preto, lebo vtedy ešte 

nebolo u nás revolučnej boľševickej strany. Ale v dobe inej veľkej krízy, 

v dobe Mníchova roku 1938, takáto strana nie len že už bola, ale mala za se-

bou už aj osemnásťročnú politickú, parlamentárnu a bojovnú skúsenosť 

a k tomu takých znamenitých vodcov ako Gottwalda, Zápotockého, Kopec-

kého atď. Podľa toho, čo títo vodcovia vtedy a i neskoršie vyhlasovali a čo 

dnes i komunistickí historiografi a publicisti tvrdia, stál za nimi v dobe mní-

chovskej krízy temer celý národ, keď požadovali, aby sme sa vzopreli hitle-

rovskej agresii. A Gottwald vyhlásil ešte i to, že má od samého Stalina roz-
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hodné ubezpečenie, že sa nepremožiteľný Sovietsky zväz s celou svojou ar-

mádou zastane Československa, ak sa postaví Hitlerovi na odpor. Hľa, boli 

teda všetky revolučné predpoklady, aby komunistická strana prevzala vede-

nie štátnych vecí do svojich rúk a previedla to, pre neučinenie čoho teraz čo 

najprísnejšie odsudzuje prezidenta Beneša a jeho vládu. Prečo teda neviedla 

celý odhodlaný národ do vojny proti Hitlerovi? Revolučná situácia bola da-

ná, celý národ chcel bojovať proti Hitlerovi, sám Stalin sľúbil samému 

Gottwaldovi pomoc celej Červenej armády, chýbal už len revolučný čin ko-

munistickej strany – a ten sa nedostavil! Revolučná boľševická strana tu bo-

la, ona aj agitovala a požadovala a demonštrovala, ale ten revolučný čin ne-

vykonala a štátnu moc do svojich rúk neprevzala, národ do protihitlerovskej 

vojny nepoviedla! Že by nebola mala dosť revolučného elánu? Toho mala 

veru viac než dosť. Dokázala to predsa vo februári 1948. Ani v septembri 

1938 jej nechýbal. Na inom mieste som vysvetlil, že sa nepostavila na čelo 

národa preto, lebo nechcela prevziať zodpovednosť za prípadnú vojnu, ktorú 

za vtedajších okolností pokladala za bezvýhľadnú. 

 

III. 

Prísneho predpisu straníckosti sa drží aj Antonín Šnejdárek, vo svojej inak 

slušnej knižke Druhá světová válka. Stručný přehled, Praha, Orbis, 1960. 

Táto stranícka línia ho potom vedie k mnohých hrubým „zdivočilostiam“, 

ktoré by bolo treba vytknúť v podrobnej kritike. Na tomto mieste sa obme-

dzujem na zaznamenanie jedinej jeho „zdivočilosti“, ktorá pravda, charakte-

rizuje i tie ostatné. Zaznamenávajúc protisovietsku kampaň, ktorá sa na 

konci druhej svetovej vojny objavila v USA, Šnejdárek napísal toto: 

 

Přímý zlom ve vztazích hlavního kapitalistického státu k Sovětskému 

svazu nastal smrtí prezidenta Roosevelta 12. dubna 1945. Úmrtí prezi-

denta, který měl svůj úřad vykonávat ještě plné čtyři roky, je dosud za-

haleno tajemstvím. Připomíná svou neočekávaností smrt řady americ-

kých činitelů známých svým kladným postojem k poválečné spolupráci 

se Sovětským svazem, jako byli např. Rooseveltův protikandidát v roce 

1944 republikán Wendell Wilkie a osobní přítel Rooseveltův generál 

Watson.“ (C. d., s. 258). 

 

V týchto vetách tento historik tvrdí, že je historickým faktom, že Roosevel-

tovo úmrtie je „dosud zahaleno tajemstvím“. Podľa neho aj rovnaká záhad-

nosť neočakávanej smrti Wendella Wilkieho je historickým faktom. Z týchto 

tzv. historických faktov, ďalej z toho, že Roosevelt bol cez celú vojnu naklo-

nený Sovietskemu zväzu, ale „vedení amerických monopolů v posledním 
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období války jeho politiku stále více kritizovalo“, že po jeho smrti jeho ná-

stupca Truman „vyměnil celou garnituru“ Rooseveltovu a „všichni stoupenci 

spolupráce se Sovětským svazem byli zbaveni úřadu a nahrazeni otevřenými 

odpůrci“, a konečne z toho, že Roosevelt mal byť ešte ďalšie štyri roky prezi-

dentom: historik Šnejdárek nevyslovuje to síce ako historickú skutočnosť, 

ale slovami „jisté je jen tolik...“ zámerne vzbudzuje v čitateľovi domnienku, 

sugerujúc mu, že Roosevelt bol odporcami sovietofilskej politiky zlikvidova-

ný, odpravený, a podobne i Wilkie a generál Watson. 

 Hľa, školský príklad toho, ako sa robí stranícka objektívna historio-

grafia, ako je straníckosť „nástrojom skutočne objektívneho poznania“ a ako 

sa u marxistického historika „objektivita kryje so straníckosťou“! 

 Treba totiž vedieť, že Rooseveltova smrť vôbec nebola zahalená tajom-

stvom, ale tajomstvo z nej urobila iba „aktuální politická potřeba“. Roose-

velt bol už dvanásť rokov prezidentom Spojených štátov, keď ho na jeseň 

roku 1944 znovu zvolili na ďalšie štyri roky. Ale už pri svojom prvom zvole-

ní, teda už na začiatku svojho prezidentstva, trpel následkami obrny a ťažko 

sa pohyboval. Tento jeho stav sa následkom mimoriadneho pracovného 

a duševného vypätia v posledných rokoch druhej svetovej vojny stále zhor-

šoval. Nevládal už ani sám chodiť a museli ho nosiť alebo na vozíčku voziť. 

Každý, kto videl fotografické snímky z konferencie na Jalte, musel sa zhroziť 

nad tým, ako už vtedy americký prezident zle vyzeral. Bol to už vtedy smrťou 

označený človek. Už vtedy sa vedelo na celom svete, že katastrofa nedá na 

seba dlho čakať. Toto sú fakty. Jeho smrť bola prirodzený následok dlhotr-

vajúcej nemoci a chátrania. Len stranícka historiografia ju mohla obaliť 

umelo vykonštruovanou, politickej potrebe slúžiacou tajomnosťou. Pritom 

jej pomáhali aj ňou dlhé roky zamlčované politické pomery v Sovietskom 

zväze za Stalinovho režimu, kde podľa odhalení Nikitu Chruščova a iných 

sovietskych predákov, boli odpravení, zlikvidovaní, života pozbavení stovky 

a tisíce dobrých sovietskych vlastencov a komunistov len preto, že Stalin 

alebo jeho pomocníci ich pokladali za politických odporcov. 

O týchto historických skutočnostiach však stranícka historiografia ml-

čí. A nielen že zamlčuje historický fakt, že v USA nikdy nebolo zvykom likvi-

dovať politických odporcov spôsobom, ako sa to robievalo za despotizmu 

cárov v Rusku a neskoršie za Stalinovej éry, ale naopak, táto historiografia 

veľmi priezračným spôsobom zámerne a potuteľne sugeruje, že najvýznam-

nejší štátnik Spojených štátov a niektorí jeho spolupracovníci boli kvôli ich 

sovietofilskej politike zo života sprovodení tak, ako sa to robievalo 

s politickými odporcami v Rusku. Ináč, ako je známe, nielen Roosevelt, ale 

i Stalin umrel neočakávane po pomerne krátkom smrteľnom zápase. A i to 
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je fakt, že mnohí významní predáci Sovietskeho zväzu, ktorí sa po Stalinovej 

smrti dostali k moci, neboli spokojní s tým, ako najmä v posledných rokoch 

svojho života viedol záležitosti komunistickej strany a vlády. Mohol by však 

seriózny historiograf iba na podklade týchto skutočností tvrdiť, že úmrtie 

Stalina „je dosud zahaleno tajemstvím“ a že „připomíná svou neočakávanos-

tí smrt řady“ iných sovietskych činiteľov, ktorí za jeho éry prišli záhadne 

alebo menej záhadne o život? Marxistickou historiografiou odsudzovaná ob-

jektivistická historiografia by takúto domnienku vysloviť nesmela, leda, že 

by sa vystavila zdrvujúcej kritike, ktorú by tá istá historiografia previedla 

nad takýmto nezodpovedným spôsobom písania histórie. Stranícka histo-

riografia sa však takejto kritiky báť nemusí, pretože v nej sa nielen písanie 

histórie, ale i kritika tohto písania smie a môže diať len nakoľko to vyhovuje 

„aktuální politické potřebě“ a nielen historiografia, ale i kritika „zdôrazňovať 

musí svoju straníckosť“ a „straniť musí organizovanému predvoju revoluč-

nej robotníckej triedy“ t. j. komunistickej strane, resp. tej politike, ktorú 

momentálne vedenie tejto strany predpisuje. 

 

 

Doslov C 
 

 

V tomto svojom spise sa na mnohých miestach opakujem. Vzniklo to z toho, 

že som ho písal v mnohých intervaloch, časovo od seba značne vzdialených. 

Pri konečnej redakcii spisu som však opakované miesta predsa neškrtol, 

pretože oni môžu slúžiť k lepšiemu porozumeniu konkrétne pojednávaného 

jednotlivého problému, v rámci ktorého sú umiestnené. 

 Čo sa týka konečnej redakcie po stránke štylistickej a pravopisnej, tú 

som nepreviedol. Z tejto stránky nech je môj spis považovaný za náčrt (ski-

cu). 
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O tajném Benešově záznamu v Dérerově Antifierlingerovi 
 

 

K Dérerovým „Pamětem“ a jeho polemikám s Fierlingerem však já mám co 

říci z vlastní znalosti a zkušenosti. Ta znalost sice není taková, aby záhadu 

„Benešova záznamu“ zcela rozluštila, i když silně přispěje k určení doby jeho 

vzniku i k účelu, pro který byl napsán, ale naprosto bezpečně vysvětlí, proč 

nebyl zničen. A to je vlastní důvod, proč tenhle doplněk svých pamětí píšu.  

 Pro lepší posouzení otázky, proč a kdy dr. Beneš plán na odstoupení 

výběžků pojal a hlavně, proč a kdy k němu vzpomenutý záznam napsal, bu-

de snad užitečné ocitovat zde partii mých „Pamětí“,33 v níž líčím situaci a 

běh událostí na Hradě v pondělí 19. září 1938, pokud jsem jich byl přímo 

nebo nepřímo účasten a mám o nich v každém případě autentickou znalost. 

Čtenář nechť si uvědomí, že to bylo den poté, co Daladier a Bonnet 

v Londýně dali souhlas Chamberlainovi s tím, že v Berchtesgadenu přistou-

pil na Hitlerův požadavek odstoupení Německu celých tzv. Sudet: 

 „V pondělí ráno pak při naprostém nedostatku zpráv z londýnských 

jednání začínala týdenní práce na Hradě ve znamení stále stejně těžké nála-

dy. Když jsem přišel do pracovny v prvním poschodí, měl president několik 

referátů svých úředníků. Byl u něho kancléř Šámal, dr. Schieszl, generál 

Bláha, vyslanec Smutný. Již při prvním pohledu jsem viděl, že z jeho tváře 

nelze vyčíst ani stopy naděje na nějaké ulehčení, a bylo patrno, že se neod-

dává žádným iluzím o pravděpodobném budoucím vývoji Československa 

na tom základě, k němuž došlo v Berchtesgadenu. Po jmenovaných úřední-

cích přijal president poslance Gottwalda a volal i tehdy Gottwalda sám. Byl 

to, myslím, jediný telefonický rozhovor, který jsem s panem presidentem za 

neděli odpoledne měl, mimo rovněž telefonické referování o tom, co mně 

řekl Masaryk. Uložil mně v něm, abych mu obstaral Gottwaldovu návštěvu 

na pondělí dopoledne. 

 Na 11. hodinu byla stanovena schůzka politických ministrů, která se 

konala ve velké knihovně. President ji dal svolat hned po tom, jakmile přišla 

ze zahraničního ministerstva zpráva, že se k němu hlásí na návštěvu vyslan-

ci Newton a Delacroix. Neznám obsah této porady, která netrvala dlouho, 

ale moje domněnka tehdy byla, že president chce objasnit členům vlády si-

tuaci, jak ji vidí po Berchtesgadenu. I z formy, jakou se Newton a Delacroix 

o audienci u presidenta hlásili, bylo patrno, že londýnská franko-britská 

jednaní znamenají naprostou dohodu v názorech Anglie a Francie, a bylo, 

                                                             
33 Ide o Drtinovo dielo Československo můj osud, Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1982, 
druhé vydanie Praha: Melantrich, 1991. Pozn. ed. 
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myslím, dosti těžko předpokládat, že by této dohody bylo tak hladce dosaže-

no v případě, že by Francie trvala v našem smyslu na absolutním odmítnutí 

německých požadavků po územních změnách. … 

 Během této schůze mně telefonoval osobní tajemník ministra sociální 

péče dr. Pivec, že ministr ing. Nečas se vrátí asi v jednu hodinu do Prahy 

z Francie a Belgie, kde byl, jak jsem věděl, i s určitým pověřením presidenta 

republiky, a že žádá, aby ho pan president přijal. Dr. Pivec se mě také ptal, 

zda už u presidenta byli vyslanci anglický a francouzský. Když jsem mu dal 

zápornou odpověď, řekl mi, že ministr Nečas kladl velký důraz na to, kdyby 

mohl mluvit s presidentem ještě před tím, než pan president oba pány při-

jme. President stanovil Nečasovu návštěvu na tři čtvrtě na dvě. Byl to jeden 

z těch četných dnů posledního dramatického období, kdy dr. Beneš měl 

sotva čas na oběd. Návštěvu Nečasovu president určil do 1. poschodí, a tak 

jsem s Nečasem mohl promluvit ještě před jeho přijetím několik slov. Viděl 

jsem, že jeho dojem ze Západu, zejména z Francie, není příznivý. Pohyboval 

se pochopitelně jen v kruzích socialistických, a to jak v Belgii, tak ve Francii, 

a jeho dojem o informovanosti francouzských socialistů a francouzských po-

litiků vůbec, hlavně však o žalostném rozvratu veřejného mínění, byl zdrcu-

jící. Nečas nebyl u presidenta dlouho. Když přišli oba vyslanci, šel jsem je-

jich návštěvu hned hlásit. President přerušil okamžitě – to nebývalo nor-

málně jeho zvykem – rozhovor s Nečasem, zavedl Nečase do tzv. Mánesova 

pokoje, který sousedil z druhé strany s presidentovou pracovnou, a řekl 

mně, že Nečas se mnou projedná určité věci, jakmile k němu uvedu oba vy-

slance. Ministr Nečas mně pak sdělil toto: 

 Na přání presidentovo poletí ihned zpět do Belgie a Francie, ale musí 

s panem presidentem mluvit ještě po jeho rozhovoru s oběma vyslanci. Pro-

to mám zařídit zdržení odletu bruselského avionu, který musí na letišti po-

čkat tak dlouho, dokud tam Nečas nedojede. Dále mě žádal, abych sdělil dr. 

Pivcovi, aby mu opatřil lístek a očekával ho v bytě před třetí hodinou. Potom 

žádal, abych mu já nebo Pivec zatelefonoval do redakce Populaire panu Ro-

senfeldovi, abych mu obstaral ještě večer schůzku s Léonem Blumem, po-

případě ještě s dalšími důležitými činiteli, kteří budou jistě již informováni o 

postupu Daladierově a Bonnetově v Londýně. Dále mně řekl, že paní Neča-

sová34 sedí v autě na hradním nádvoří, a žádá mě proto, abych jí dal zavolat, 

aby měl také možnost s ní potřebně prohovořit. Konečně se mnou smluvil 

krycí jméno „Kotek“ pro sebe, pro případ potřeby telefonického rozhovoru 

s presidentem z Paříže nebo aspoň pro sdělení, která učiní buď mně, nebo 

                                                             
34 Choť ministra Nečase, PhDr. Nečasová-Poubová, zaplatila činnost svého manžela za 
války životem. Zahynula i se svou dcerkou v koncentračním táboře. 
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vyslanci Smutnému o situaci, jak se mu po rozhovorech, které v Paříži bude 

mít, bude jevit. 

 Oba vyslanci byli u presidenta republiky asi tři čtvrtě hodiny, a když 

odešli, dr. Beneš mě ihned volal do pokoje. Byl v obličeji zrudlý, což se u ně-

ho projevovalo častěji při vzrušenějších politických rozhovorech. Jinak na 

mne působil dojmem celkem klidným. Pouze byl patrný chvat, s jakým jed-

nal. Bez jakéhokoliv vysvětlování mně dával do ruky listinu na známém mně 

světlomodrém dopisním papíru anglické legace a ptal se mě, mohu-li mu 

tuto listinu co nejrychleji přeložit a opatřit více oklepů, které bude potřebo-

vat pro politické ministry, pro Kroftu a pro některé předsedy politických 

stran, tuším, že jmenoval Berana a Hampla. Pak odešel ihned do vedlejšího 

pokoje k Nečasovi. Já jsem zatím vyprovodil paní dr. Nečasovou k autu. 

President mluvil s Nečasem velmi krátce, takže se Nečas za chvíli objevil 

v mém pokoji, zatímco pan president již odešel do svého bytu o poschodí 

výš. … 

 Jakmile jsem se rozloučil s Nečasem, běžel jsem do pokoje písařek, 

kde jsem zastihl paní Lánovou. Již mezitím jsem měl možnost nahlédnout 

do dokumentu, který mně dal pan president do ruky. Při stručném prohléd-

nutí jsem viděl, že londýnský ortel nad Československem byl tou nejkrutější 

eventualitou, kterou jsme mohli očekávat. Bylo mně jasno, že je to naprostý 

ústupek požadavkům Německa.“ 

 Z této citace, která byla napsána dávno předtím, než jsem četl Dérera 

– čtenář snad pozná, v jakém ovzduší vzrušeném a skoro zoufalém, ale ne-

oddávajícím se ještě zdaleka nepříznivému vývoji posledních dní předmni-

chovských, se zrodila myšlenka na okamžitý návrat ministra Nečase do 

Francie a přes jeho čerstvou nedobrou zkušenost ještě jeden pokus získat 

francouzské socialisty a zejména Léona Bluma a snad též belgické socialisty 

pro nějakou akci proti Bonnetově a Daladierově zradě československého 

spojence Francie. Pro mne je to den nezapomenutelný právě tím zdrcujícím 

obsahem britsko-francouzské nóty, když jsem její překlad diktoval plačící 

přitom písařce, paní Lánové. Proto vím bezpečně, že se toto vše odehrávalo 

v pondělí 19. září 1938. Týž den nebo druhého dne dopoledne – tím si 

nejsem zcela jist, kdy to bylo, ale na to také vůbec nezáleží – dr. Beneš, když 

odcházel ze své pracovny v reprezentačních místnostech do bytu v 2. po-

schodí, vyčistil svůj psací stůl, jako obvykle činil tím, že pod paži si dal desky 

s písemnostmi, jež si odnášel, a mně ukázal na stole kupu spisů, kterou jsme 

pak my sekretáři zařazovali do různých registratur nebo vraceli minister-

stvům, kterým případně patřily. Vedle toho tentokráte však president mně 

zvlášť podal list papíru popsaného na prvý pohled jeho rukou a velmi kate-
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goricky mně nakázal: „A toto zničte! To nesmí přijít nikomu do rukou. To 

zničte!“ Ujistil jsem pana presidenta, že to dobře pojímám a potvrdil jsem 

mu, že to ihned zničím.  

 Když jsem ale přišel do své pracovny, tak jsem si v prvou volnou chvíli 

list papíru určený ke zničení přečetl a jeho přečtení na mě vykonalo vliv, 

který se nevyskytl v mé sekretářské službě hlavě státu ještě nikdy předtím a 

asi ani ne potom. Rozhodl jsem se, že tentokrát kategorického přikázání 

presidentova neuposlechnu a přes svoje ujištění tento kus papíru nezničím. 

Svým obsahem se mně jevil být tak mimořádně významným a pozoruhod-

ným dokladem Benešova tvůrčího politického myšlení, uvažování i rozho-

dování, jaký jsem sám od něho ještě nikdy neměl v ruce a nečetl, a jakému 

se podobný zase hned tak asi nevyskytne. Pokládal jsem jeho záznam za ta-

kový důkaz horečného a vynalézavého tvůrčího ducha presidentova v hodině 

nejhoršího nebezpečí pro národ a stvořeného v největší časové tísni a nervo-

vém napětí, jakému byl jeho autor v těchto dnech soustavně vystaven, že 

jeho zničení by bylo nenahraditelná a neodpustitelná škoda! Pamatuji se, že 

tento záznam byl na Benešův obvyklý rukopis nezvykle malým písmem a i to 

se mně zdálo vyjadřovat ten nadlidský, nesnesitelný tlak běhu událostí, jež 

na tvůrce československé zahraniční politiky po plných dvaceti letech 

úspěšnosti nyní s takovou hrozivou tíhou přicházející katastrofy doléhaly. 

Ne, to nesmí být zničené! A já to také nezničím, ale naopak, já to zachovám 

s největší možnou pravděpodobností utajení a neprozrazení. To bylo roz-

hodnutí, jež jsem učinil hned po prvém přečtení Benešova záznamu. 

 A podle tohoto svého úmyslu i rozhodnutí jsem pak též jednal. Po 

Mnichově a po presidentově odjezdu do nové emigrace jsem tento Benešův 

rukopis spolu s jinými závažnými doklady v zalepené obálce archového for-

mátu schoval u svého bratrance Zdeňka Drtiny, sedláka v Hněvšíně, rodišti 

mého otce. O tom píšu podrobněji ve svém memoiru, nazvaném Českoslo-

vensko, můj osud, a sice v souvislosti se svým zájezdem do zasněženého 

Hněvšína 15. března 1939, když přišla k nám německá vojska, abych se 

Zdeňkem učinil další opatření pro bezpečnost těchto dokumentů, aby nic 

z nich se nedostalo do rukou nacistů. To se nám také podařilo a po válce 

mně obálku s těmito dokumenty neporušenou a v pořádku hněvšínský sed-

lák vrátil. Když jsem ji otevřel, se zájmem a radostí jsem znovu pročítal Be-

nešův záznam s plánem na odstoupení pohraničních výběžků a výměnu 

obyvatelstva. Nepamatuji se, jestli jsem pak o tom panu presidentovi řekl a 

jeho záznam mu ukázal, ale spíš si myslím, že ne. Nikoliv proto, že bych ne-

chtěl přiznat, jak jsem nesplnil jeho příkaz, ale spíše proto, že v běhu dra-
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matických událostí a mého pracovního a politického přetížení pro nedosta-

tek času jsem se k tomu nedostal. Ale ani to nevím dnes již určitě. 

 Benešův záznam zůstal – myslím – ve psacím stole v pracovně mého 

bytu klidně ležet, neboť nebylo teď již důvodu se s ním skrývat. Nacistům 

prozrazen nebyl a také jinak nebyl světu vůbec znám. Důvod, proč dr. Beneš 

si přál, aby byl zničen, zcela pominul, a naopak, důvod, proč já jeho rozkaz 

nesplnil, umožnil beze škody, že byl uchován a zachráněn jako důležitý do-

klad presidentova vynalézavého myšlenkového úsilí v mnichovské krizi pro 

historii. Že by ho mohlo být zneužito po válce ještě dodatečně komunisty 

k obviňování a očerňování dr. Beneše a Hodžovy vlády, to mě vskutku ne-

mohlo napadnout a také nenapadlo. Tak daleko ani moje nedůvěra 

v poctivost jednání českých komunistických vůdců nešla, ať byla 

v předúnorovém stadiu jakkoliv hluboká a stále vzrůstající! A tak když přišel 

Únor 1948 se svými tragickými důsledky pro národ, ale i osobně pro mne, 

tak státní policie komunistická po mém zatčení zabavila v mé pracovně 

všechny mé písemnosti a s nimi i – tento Benešův záznam! Tak se dostal dle 

mého mínění „záznam pro Nečase“ do vědomí i do držení KSČ a její histori-

ografie. To je po mém soudu cesta, jak se stalo, že i doklad Benešovy myš-

lenkové geniality a fantastické pracovní vitality nasadil jejich zlovolnosti ta-

kové ostruhy, že se mohli pokusit jej představovat české veřejnosti jako do-

klad zrady nejen jeho, ale i celé Hodžovy vlády! Přesto věřím, že moje za-

chránění tohoto Benešova záznamu proti jeho vlastní vůli se ukázalo být 

správné a skutečnou škodu nezpůsobilo, protože i po jeho zveřejnění úcta i 

důvěra – i když kritická – k Benešovi v národě zůstává, kdežto komunisté 

dík svému kolaborantství se sovětskými okupanty je zcela ztratili. 

 To je vysvětlení, jak a proč se stalo, že Benešův záznam nebyl zničen i 

vylíčení, jak byl zachován. 

 Pokud jde o jeho obsah a účel, mohu k Dérerově domněnce zcela au-

tenticky potvrdit, že byl napsán pro Nečase. Pamatuji sám též, že na jeho 

okraji bylo presidentovou rukou napsáno: „pro Nečase“. Mimo to ovšem vy-

plývá i z celého mého vypsání průběhu Nečasova krátkého pobytu v Praze 

po návratu z Francie a Anglie, který se omezil jen na rozhovor s presidentem 

a hned se opět vrátil zpět do Francie. Pro tento účel byl tedy záznam psán. 

To je mimo jakoukoli pochybnost. Ale nemohu a nechci tím tvrdit, že by na-

psán a zejména použit jen pro tento účel. Není vyloučeno, že ho president 

použil i jinak, buď v rozhovoru ve schůzi vlády, nebo i v rozhovoru s oběma 

vyslanci. Ale primérně dr. Benešovi sloužil pro přímou instrukci pro minist-

ra Nečase k jeho jednání s levicovými politiky na Západě, zejména s Léonem 

Blumem, jehož měl upozornit na zradu, kterou právě provádí Daladier a 
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Bonnet. Přitom je třeba si povšimnout, že list se svým záznamem dr. Beneš 

nedal ani Nečasovi a ponechal si jej sám u sebe. Tak se obával, aby ho neby-

lo kýmkoliv, ale zejména Němci, proti nám zneužito, že ho vůbec nevydal 

z ruky. Vykládám si to tak, že svůj plán Nečasovi v té poměrně krátké audi-

enci nadiktoval. Pokud se pamatuji, Nečas uměl stenografovat a tak mohl 

rychle přesně zachytit podmínky a meze Benešova plánu a panu presidento-

vi šlo o to, aby se v žádném případě Němcům nedostal nešťastnou náhodou 

do rukou záznam psaný jeho vlastní rukou. Proto ho Nečasovi nedal, pone-

chal si ho u sebe a pak mi jej dal s příkazem, abych jej zničil. Je to ovšem 

moje dedukce, důkazu pro to není. Ale je to zcela logické a nepochybně na-

prosto správné. 

 Ale já zase když jsem jeho myšlenkovou originalitu a vynalézavost 

zjistil a byl jí přímo fascinován, jsem si přirozeně kladl otázku, proč jej pre-

sident nezničil sám, proč jej neroztrhal a nehodil do záchodu nebo nespálil a 

proč jej svěřil svému sekretáři?! To přece byla nasnadě jsoucí otázka a já si ji 

nemohl vysvětlit jinak, když mně samému po přečtení bylo líto záznam zni-

čit, než že i presidentovi se do toho nechtělo a že proto zničení nařídil mně. 

Nemohl jsem vyloučit, že odpovědnost za jeho zničení přenesl na mě snad 

již i v naději, že to neprovedu, a že místo toho záznam bezpečně ukryji a za-

chovám. Tato úvaha přirozeně přispěla k tomu, že jsem zachránil důležitý 

dokument o tom, že dr. Beneš ještě po přijetí berchtesgadenské kapitulace 

Chamberlainovy se zoufale pokoušel tento osud od Československa odvrátit 

a zachránit ještě, co se dá. Z toho vznikla nová cesta Nečasova zpět do Paříže 

a zoufalý pokus pomocí Bluma a snad i Vandervelda demaskovat zradu Da-

ladierova a Bonnetova spojeneckých závazků Francie vůči Československu. 

Záznam Benešův není tedy dokladem zrady Benešovy, nýbrž naopak dokla-

dem, že ještě po resignaci Bonnetově a Daladierově před Chamberlainem 

v Londýně 18. září 1938 se president Beneš s pomocí ministra Hodžovy vlá-

dy Nečase pokusil energickým jednáním tuto zradu zneškodnit pomocí ji-

ných koncesí, které bychom nacistickému Německu mohli poskytnout bez 

ohrožení existence státu. 

 Podotýkám ještě, že ovšem nelze vyloučit, že dr. Beneš si pro sebe ten-

to plán zapsal dříve než toho 19. září, že tak třeba učinil již v neděli 18. září 

nebo i dříve, jakmile po cestě Chamberlainově k Hitlerovi viděl zhoršování 

situace a že bez územních ztrát asi z krize současné nevyjdeme. Ale je to sil-

ně nepravděpodobné, všechno se zdá potvrzovat moje přesvědčení, že dr. 

Beneš jej psal pro Nečase až v pondělí 19. nebo nejdříve v neděli 18. září ve-

čer, když dostal prví nepříznivé zprávy telefonicky od Jana Masaryka o 

marné jeho snaze mluvit s Daladierem nebo Bonnetem po skončení jejich 
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rozhovorů s Chamberlainem a Halifaxem. To ovšem znamená, že tento zá-

znam nemohl vykonat vliv na rozhodnutí jednání, která francouzská a ang-

lická vláda podnikly před tímto datem, tj. na jednání Chamberlainovo 

s Hitlerem 15. září v Berchtesgadenu a dohodu Francouzů a Britů v Londýně 

18. září, v nichž přistoupily na Hitlerův požadavek změny hranic mezi Ně-

meckem a Československem. Tím též odpadá jakákoliv oprávněnost deduk-

ce Rudého práva nebo Příspěvků k dějinám KSČ, že to byli Beneš a Hodža, 

kdo svými rozhovory se západními diplomaty myšlenku na odstoupení 

území vyvolali. Mluvit pak v této souvislosti o zradě a zrádném úmyslu čes-

koslovenských politiků odpovědných za vládu, to může toliko doktrinární a 

otevřeně přiznávaná prolhanost inkvisitora a bolševika, který se spoléhá na 

to, že v zemi, v níž on vládne, není třeba pravdu dokázat a platí za pravdu 

vše, co on potřebuje a co si vymyslí! 

 V tomto smyslu souhlasím se všemi úvahami, závěry a zjištěními, kte-

ré tak podrobně, pečlivě a důvtipně dr. Dérer shrnul a vyčerpal, a jež jsou 

nyní ještě podepřeny mým svědectvím o vzniku i účelu Benešova záznamu a 

plánu na rektifikaci hranic, a též ale na transfer obyvatelstva. A proto je za-

chování Benešova záznamu tím užitečnější, že ukazuje i kořeny a počátek 

plánů na transfer obyvatelstva, který patří k největším úspěchům naší poli-

tiky za války. A jestliže se dnes líčí transfer tří miliónů Němců z Českoslo-

venska jako nelidskost, pak je záznam důležitý i tím, že dokazuje, že Beneš 

počítal i s přestěhováním statisíců Čechů a že tedy nebyl veden pohnutkou 

nenávisti a zla, nýbrž snahou najít sice radikální, ale zato spravedlivé a trva-

lé řešení národnostních růzností ve střední Evropě, bez něhož nelze 

v Evropě vybudovat a udržet trvalý mír. A zatím těch třicet let od konce vál-

ky se zdají nasvědčovat tomu, že řešení, které jsme v roce 1945 vymohli, se 

zdá být skutečně prospěšné nejen nám Čechům, ale i odsunutým Němcům, 

kteří v Německu našli opravdu nový domov. 

 K Dérerovu upozornění, že Nečas v podrobných zprávách o svých 

cestách do Francie, Belgie a Anglie v roce 1938, které napsal pro vládu, se 

nikde o Benešově plánu na odstoupení výběžků a transferu obyvatelstva ne-

zmiňuje, chci konstatovat, že to je samozřejmé, neboť chtěl a musel respek-

tovat presidentův příkaz, aby o jeho ochotě k rektifikaci hranic neproniklo 

nic do veřejnosti a speciálně ne k Němcům. Proto je logické, že se o Benešo-

vě záznamu nezmínil ani v důvěrných svých zprávách pro vládu. Nechtěl, 

aby cokoliv o tom bylo dáno na papír, jako president sám ani jemu nedal 

papír s načrtnutým plánem rektifikace. Že tedy o tom není žádné zmínky 

v písemných zprávách Nečasových, není vůbec dokladem ničeho, také ne 



348 
 

toho, že by záznam nebyl psán specielně pro něho a pro jeho poslání a son-

dování v Paříži a Bruselu. 

 Dr. Dérer se pozastavuje nad tím, že komunističtí autoři, když Be-

nešův záznam publikovali, odbyli otázku, proč nebyl zničen, ač si to Beneš 

přál, poznámkou: „Bylo by zbytečné zabývat se otázkou, jak se stalo, že tyto 

instrukce pro Nečase nebyly zničeny…“ A vyslovuje mínění, že je to nápadné 

– „hoci iste majú bližšie informácie“ – jak doslovně praví. Na to nemohu dát 

vysvětlení, proč to vskutku pokládali za zbytečné o tom mluvit. Ale ovšem 

na tom teď již vůbec nezáleží, když tento můj elaborát zcela přesně a beze 

zbytku vysvětluje, jak se stalo, že záznam nebyl a proč nebyl zničen.35 

 

X X X 

 

Dnes chci uzavřít své vysvětlení i doznání, jak k tomu došlo, již jen posmrt-

ným poděkováním dr. Ivanu Dérerovi za to, že svou důkladnou a vynikající 

prací o dramatickém dění a rozhodování vlády Hodžovy z roku 1938, jejímž 

byl význačným členem, připomenul mně událost, v níž jsem sám měl účast, 

ale která zapadla již zcela do hlubin mého naprostého zapomnění, a dal mně 

tak podnět a možnost, aby vysvětlil zrnko dění z té doby, jež beze mne a bez 

mého svědectví vůbec nebylo možno vyčerpávajícím způsobem objasnit. 

Současně chci vyslovit upřímnou lítost, že jsme se s drem Dérerem ve svých 

dvou nebo třech rozhovorech o událostech mnichovských, jež jsme spolu 

měli v šedesátých letech, náhodou nedostali na „Benešův plán rektifikace 

hranic“, a že jsem mu proto nemohl poskytnout toto vysvětlení ještě za jeho 

života. Jistě by ho to bylo těšilo, že tak blízko se dostal ve svých domněn-

kách a úvahách k rozluštění otázky vzniku i účelu, pro který president Beneš 

onen plán pojal a zaznamenal. 

 

   Finis. 

 

Prokop Drtina 

  

                                                             
35 V roce 1968 vyšla ve „Svobodě“ Benešova kniha pod názvem Mnichovské dny. Je to 
pouze část, nikoliv definitivní Benešovo vylíčení Mnichova. K definitivnímu textu se již 
president, jak říká editor PhDr. Josef Novotný, nedostal. V této knize však autor nemá 
vůbec zmínky o „záznamu pro Nečase“, ale nemluví vůbec ani o Nečasových cestách na 
Západ v mnichovských dnech. 
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Text z šuplíku 
 

 

Asi před dvěma lety se mi dostal do rukou potrhaný strojopis, který můj 

otec Jaroslav Černý (zeť Ivana Dérera) našel při úklidu knihovny, na dně 

šuplete. Text byl v knihovně uložen společně s polozapomenutou rodinnou 

korespondencí. Na rubu textu můj otec rukou připojil poznámku, že si při 

četbě osvěžil některé starší, již dávno zapomenuté události. 

Těch pár stránek, které moji rodiče našli, někdy zřejmě v létě 1988 

mého otce upomnělo na dědečkovu (Ivan Dérer) návštěvu výstavy historic-

kých dokumentů v roce 1958. Otcův tchán, se tehdy vrátil z výstavy domů 

prý velice rozčilený. Výstava se konala v dnes již zrušeném  muzeu Klementa 

Gottwalda v Praze v Rytířské ulici. Podle otcových vzpomínek se můj děde-

ček velmi pozastavoval nad tím, že se takový dokument dostal do rukou ko-

munistů, kteří ho použili (zneužili??) k protibenešovské propagandě. 

Jednalo se o nějaký předválečný supertajný dokument, který nebyl 

včas zničen. Tedy tak to alespoň můj dědeček tehdy říkal. Prý v té době byly 

velmi přísné předpisy na zacházení s takovými dokumenty, které se nikdo 

neodvážil překročit. O jaký dokument přesně šlo, to si otec ve svých vzpo-

mínkách, jak je zaznamenal na rubu nalezeného textu, již nedokázal vybavit. 

Tím, že dokument nebyl včas a podle předpisů zničen, byl podle tehdejšího 

vyjádření mého dědečka vinen Benešův tajemník Prokop Drtina. 

První část textu nalezeného v šupleti je úryvek z Antifierlingera (prv-

ních sedm stran), kde Ivan Dérer popisuje, jak na výše uvedené výstavě uvi-

děl ten supertajný dokument, který měl dokazovat, že o odsunu Němců ze 

Sudet bylo rozhodnuto už před druhou světovou válkou. Také tam uvádí, že 

podle dosud jemu známých materiálů nelze určit, jak se stalo, že tajná zprá-

va nebyla zničena a dostala se nakonec do rukou komunistů, kteří ji po válce 

zneužili k protibenešovské propagandě. Zbytek dalších dvanáct stran je Dr-

tinovo vysvětlení, proč dokument nezničil. Uvádí tam také, že se komunis-

tům dostal do rukou, když ho po válce komunistická policie zatýkala. 

Můžeme se jen domnívat, jak se v jednom textu společně ocitlo Drti-

novo vysvětlení úniku tajné zprávy s uvedeným úryvkem z Antifierlingera. 

Dědeček své politické paměti, resp. Antifierlingera psal v padesátých létech 

minulého století. Práce na Antifierlingeru byla přerušena jeho pobytem ve 

vězení. Prokop Drtina si rovněž odpykával trest, který mu uštědřila komu-

nistická justice. Potom, když byli oba propuštěni, občas se jejich rodiny stý-

kaly. Dědeček dal zřejmě přečíst svůj manuskript Antifierlingera Drtinovi, 

který se k úniku tajné informace přiznal a zřejmě měl pocit, že by měl vy-
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světlit, proč dokument nezničil a jak došlo k tomu, že se dostal do rukou 

komunistické policie. Jiné vysvětlení nenacházím a zeptat se někoho, jak to 

ve skutečnosti bylo, to už je teď pozdě. 

 

 

Mgr. Vít Černý 

(vnuk Ivana Dérera) 
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Mníchovská kríza a Dérerov Antifierlinger 
 

 

Antifierlinger už vo svojom názve prezrádza, že je reakciou Ivana Dérera na 

publikované názory jeho bývalého straníckeho kolegu Zdeňka Fierlingera. 

Obaja patrili dlhšie obdobie k významným predstaviteľom sociálnodemok-

ratickej strany. Dérer, ktorý vo svojich politických pamätiach porovnáva ná-

zory Fierlingera pred rokom 1948 a po nástupe komunistického mocenské-

ho monopolu moci, zastával ako predstaviteľ sociálnej demokracie v medzi-

vojnovom období viaceré ministerské posty. Možno súhlasiť s Petrom Zaja-

com, že bol integrálnou a pevnou osobnosťou, o čom sa čitateľ môže pre-

svedčiť i v Antifierlingerovi II. Na rozdiel od svojho bývalého straníckeho 

kolegu Fierlingera sa až do konca svojho života hlásil k politickému dedič-

stvu Tomáša G. Masaryka a Edvarda Beneša a v spore, ako nazerať na dru-

hého československého prezidenta, o ktorom sa názory pohybujú medzi 

mantinelmi geniality a kapitulanstva, sa postavil na stranu jeho obhajcov. 

Zdeněk Fierlinger, ktorý vstúpil počas prvej svetovej vojny dobrovoľ-

ne do československých légií a pred jej koncom pôsobil pri Československej 

národnej rade v Paríži na poste vedúceho vojenskej kancelárie, bol po vzni-

ku prvej Československej republiky Benešovým osobným vojenským atašé 

vo Francúzsku a neskôr pôsobil vo viacerých krajinách ako československý 

vyslanec (v Holandsku od roku 1921, v Rumunsku od roku 1924, Spojených 

štátoch amerických od roku 1925, vo Švajčiarsku od roku 1928, v Rakúsku v 

rokoch 1932 až 1936 a od roku 1937 v Sovietskom zväze). Pred nástupom na 

post vyslanca (neskôr veľvyslanca) v Sovietskom zväze krátky čas zastával i 

funkciu šéfa politickej sekcie ministerstva zahraničia. Beneš, ktorý je viace-

rými historikmi prezentovaný ako chladný racionalista, nemal veľa blízkych 

priateľov, ale Fierlinger, ktorému toleroval mnohé negatívne vlastnosti, k 

nim určite patril. To, že Fierlinger jeho dôveru zneužíval, odhalil až príliš 

neskoro. Po uznaní československej vlády v Londýne sovietskou vládou v 

roku 1941 viacerí exiloví politici odhovárali prezidenta Beneša od toho, aby 

Fierlingera posielal späť do Moskvy, Beneš disponujúci faktickou mocou i 

rozhodujúcou právomocou, však trval na „princípe kontinuity“. 

Zásadný význam pre povojnový vývoj v ČSR mali Benešove rokovania 

v Moskve, ktoré sa konali v decembri 1943 a januári 1944. Zmluva o priateľ-

stve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ZSSR a ČSR z de-

cembra 1943, v ktorej exilový prezident videl posilnenie svojej pozície po 

obnovení Československa, bola predĺžená z 5 na 20 rokov, čo sa pripisuje 

práve Fierlingerovi. Beneš toto predĺženie akceptoval a svoje politické plány 
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opieral o Sovietsky zväz. Počas rokovaní v Moskve sľúbil, že „v otázkach or-

ganizácie strednej Európy“ neurobí nič bez dohody so ZSSR.36 Neskôr ak-

ceptoval i stratégiu komunistov nahradiť exilový kabinet Jana Šrámka po 

príchode sovietskych vojsk na územie Slovenska československou vládou 

Národného frontu, ktorej predsedom sa stal práve Zdeněk Fierlinger. Keď 

Dérer navštívil Beneša po jeho návrate do Prahy v roku 1945, vypočul si od 

neho tieto slová: „V zahraničnej politike musíme ísť so Sovietskym zväzom. 

Západné mocnosti by nás znovu zradili. Aj vo vnútornej politike musíme ísť 

hodne doľava“ (s. 283). Beneš, sklamaný z predvojnovej politiky Veľkej Bri-

tánie a Francúzska voči Československu, podcenil riziko takéhoto smerova-

nia povojnového Československa, na ktorom aktívne participoval i samotný 

Fierlinger. Český historik Jiří Pernes hovorí o Fierlingerovi ako o „zlej figúre 

českej histórie, ktorá veľmi negatívnym spôsobom ovplyvnila vývoj moder-

ných českých a československých dejín“. 

Vo svojej recenzii Antifierlingera II som spomenul, že Fierlinger bol 

pravdepodobne už v tridsiatych rokoch 20. storočia agentom sovietskej taj-

nej služby. Viacerí historici poukazujú v tejto súvislosti už na rok 1932, v 

ktorom Fierlinger strávil svoju „dovolenku“ v Sovietskom zväze. Po svojom 

návrate napísal knihu, v ktorej boľševický režim, a najmä Jozefa Stalina, vy-

kresľuje v pozitívnom svetle.37 Svoj názor nezmenil ani po nástupe do funk-

cie československého vyslanca v Moskve, čo bolo v období „ježovčiny“ a vy-

konštruovaných politických monsterprocesov. 

Post predsedu československej vlády zastával Fierlinger od apríla 1945 

do 2. júla 1946 a v rokoch 1946-1947 pôsobil aj vo funkcii predsedu česko-

slovenskej sociálnej demokracie, v ktorej presadzoval úzku spoluprácu 

s Komunistickou stranou Československa. Po Februári 1948 sa stal hlavným 

iniciátorom likvidácie sociálnej demokracie „pohltenej“ komunistickou 

stranou, za čo bol kooptovaný do jej predsedníctva. V rokoch 1948-1953 pô-

sobil vo funkcii podpredsedu vlády, v rokoch 1951-1953 bol poverený riade-

ním Štátneho úradu pre veci cirkevné a následne do roku 1964 vykonával 

funkciu predsedu Národného zhromaždenia. Fierlingerove meno sa spája i s 

protestnou nótou, s ktorou mal po okupácii Československa vojskami Var-

šavskej zmluvy viesť delegáciu na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu, čo 

ovplyvnilo stratu jeho funkcie vo Zväze československo-sovietskeho priateľ-

stva. V poslaneckom kresle zotrval do roku 1971. 

                                                             
36 Pozri Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátku do 
převzetí moci. Praha: Academia, 2002, s. 168-169, Tiež Barnovský, Michal: Na ceste 
k monopolu moci. Bratislava: Archa, 1993, s. 11. 
37 Fierlinger, Zdeňek: Sovětské Rusko na nové dráze. Praha: Ústřední dělnické knihku-
pectví a nakladatelství, 1932. 



353 
 

Pri kritike Fierlingerových tvrdení obviňujúcich Beneša a českoslo-

venskú vládu „za všetko to, čo sa okolo Mníchova odohralo“, sa Ivan Dérer v 

Antifierlingerovi III nemohol oprieť o viaceré dôležité historické pramene, 

zbierky diplomatických dokumentov západných vlád, ako i dejepisné štúdie 

historikov a spomienky štátnikov, ktoré boli dovtedy publikované o mní-

chovských udalostiach. Musel sa obmedziť najmä na vlastné spomienky a 

veľmi obmedzené pramenné zdroje. V spise, ktorý považuje za náčrt (skicu), 

sa na viacerých miestach opakuje, čo odôvodňuje vo svojom doslove i tým, 

že ho „písal v mnohých intervaloch, časovo od seba značne vzdialených“ (s. 

362). Dérerov vnuk Vít Černý v tejto súvislosti dodáva, že práca na Antifier-

lingerovi bola prerušená i jeho pobytom vo väzení.  Opakované miesta však 

môžu podľa Dérera slúžiť k lepšiemu porozumeniu jednotlivých problémo-

vých tém, ktorým sa v spise venuje. Pokiaľ ide o Fierlingerove obvinenia, tie 

sa snaží na viacerých miestach vyvrátiť i poukazovaním na ich protirečivosť 

s tvrdeniami, ktoré o mníchovských udalostiach Fierlinger publikoval pred 

nástupom totalitného komunistického režimu. 

Podľa Dérera hlavným cieľom benešovskej a masarykovskej politiky 

voči zahraničiu bolo znemožniť to, „aby niekto zničil samostatnosť nášho 

štátu alebo nám odňal územia, ktoré sa nachádzali v rámci našich historic-

kých hraníc, uznaných spolu so Slovenskom za naše štátne hranice miero-

vými zmluvami po prvej svetovej vojne“ (s. 4). Po nástupe Adolfa Hitlera k 

moci v Nemecku sa táto hrozba stávala stále aktuálnejšou. Hitlerovým plá-

nom nahrávalo taliansko-nemecké zbližovanie, „demoralizácia Francúzska“ 

a „krátkozrakosť anglickej konzervatívnej politiky“. Agresivita nacistického 

Nemecka voči Československu sa vystupňovala v roku 1938. Nemecko pova-

žovalo v tomto období za prioritu svojej stredoeurópskej politiky diploma-

tickú, hospodársku a vojenskú izoláciu Československa, jeho vyradenie ako 

mocenského faktora v strednej Európe a začlenenie do sféry svojho mocen-

ského vplyvu. Dérer sa v Antifierlingerovi III stavia na obranu českosloven-

skej politickej reprezentácie a prezidenta Edvarda Beneša, ktorú opiera pre-

dovšetkým o to, že Hitler, ktorý sa rozhodol zlikvidovať Československú re-

publiku, nenarazil ani na výraznejší odpor Francúzska a Veľkej Británie. 

Vo Veľkej Británii, ktorá nemala v súvislosti s bezpečnosťou Českoslo-

venska žiadne zmluvné záväzky, sa v máji 1937 stal premiérom predstaviteľ 

konzervatívnej strany Arthur Neville Chamberlain, ktorý bol horlivým stú-

pencom dohody s Nemeckom a realizátorom appeasementu. Jeho vláda, 

presadzujúca politiku ústupkov voči Hitlerovi, odmietla brať zodpovednosť 
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za povojnové usporiadanie Európy a v snahe udržať mierové riešenie bola 

ochotná akceptovať územné požiadavky nacistického Nemecka.38 

Adolf Hitler, vedomý si tejto skutočnosti, preberal politickú iniciatívu 

v stredoeurópskom regióne a zintenzívnil tlak na Rakúsko a Českosloven-

sko. Vo svojom programovom zahraničnopolitickom prejave prednesenom 

20. februára 1938 hovoril o „práve na samourčenie“ pre desaťmiliónov za-

hraničných Nemcov žijúcich v dvoch susedných štátoch, ktorí trpia, 

a ktorým sú upierané ich občianske práva. Hitler požadoval anšlus Rakúska 

a pripojenie českých pohraničných oblastí k nemeckej ríši. „Ochranu práv“ 

Nemcov v Rakúsku a v Československu vyhlásil za životný záujem Nemecka. 

Z obsadenia Rakúska  nacistickým Nemeckom v marci 1938 viní Dérer naj-

mä fašistické Taliansko, ktoré bolo rakúskym spojencom, ale počas talian-

sko-etiópskej vojny sa začalo zbližovať s Nemeckom, čo neskôr umožni-

lo prevedenie násilného anšlusu. 

Po anšluse Rakúska nemeckou armádou sa stala situácia prvej Česko-

slovenskej republiky kritickou. Nemecko začalo so systematickým politic-

kým a propagandistickým útokom proti Československu, k čomu využívalo i 

Sudetonemeckú stranu (SdP), ktorá získala v parlamentných voľbách v roku 

1935 najviac hlasov zo všetkých politických strán, a ktorej počet poslancov 

postupne vzrástol zo 44 až na 55, pretože sa k nej pripojili aj poslanecké 

kluby niektorých bývalých aktivistických strán. Dérer píše, že „radikalizova-

nie najväčšej čiastky nemeckého obyvateľstva v ČSR, ktoré sa od volieb v 

roku 1935 stále stupňovalo, a v súvislosti s tým i vzrast moci a agresívnosti 

susednej fašistickej nemeckej ríše, boli prirodzene veľkou starosťou vedú-

cich štátnikov našej republiky“ (s. 196). Sudetonemecká strana sa podriadila 

Hitlerovým expanzionistickým plánom a stala sa jeho poslušným politickým 

nástrojom odmietajúcim všetky návrhy, ku ktorým bola československá vlá-

da ochotná pristúpiť. Zástupcov SdP určite prekvapil Benešov tzv. štvrtý ná-

vrh národnostného štatútu, ktorý akceptoval v podstate všetky body poža-

dované v rezolúcii karlovarského zjazdu tejto strany. Úlohou SdP bolo vy-

stupňovať požiadavky nemeckej národnostnej menšiny tak, aby boli pre 

československú vládu neuskutočniteľné, pretože ich splnenie „by bolo zna-

menalo rozbitie našej republiky“ (s. 43). 

Po Hitlerovom prejave na zjazde 12. septembra 1938 v Norimbergu, v 

ktorom hovoril o utláčaní tri a pol milióna Nemcov v Československu, ktorí 

však nie sú „ani bezbranní, ani opustení“, a v ktorom zaútočil i osobne na 

                                                             
38 Pozri McDonough, Frank: Chamberlain and the Czech Crisis of 1938: A Case Study in 
the role of morality in the conduct of international relations. In: Mnichovská dohoda. 
Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha: Karolinum, 2004, s. 80-95. 
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prezidenta Beneša, vypukol v pohraničných oblastiach Československa 

ozbrojený puč. Československá vláda vyhlásila vo všetkých pohraničných 

oblastiach stanné právo a puč bol vojenskou silou potlačený. Vodcovia Su-

detonemeckej strany, na ktorých bol vydaný zatykač, utiekli do Nemecka, čo 

znamenalo „definitívnu bodku“ za vyjednávaním československých predsta-

viteľov s touto stranou.39 

Dérer, ktorý viackrát poukazuje na obmedzené možnosti českosloven-

skej vlády brániť sa odstúpeniu pohraničných oblastí Nemecku, nepodceňu-

je skutočnosť, že z tejto témy sa stal medzinárodný problém. V Antifierlin-

gerovi pripomína, že prezident Beneš, konfrontovaný s touto zúfalou situá-

ciou, považoval vždy za najsilnejšieho partnera v medzivojnovom období 

Francúzsko, s ktorým malo Československo zmluvne zakotvenú spoluprácu. 

Pozícia Československa voči Nemecku sa paradoxne začala oslabovať už Lo-

carnskými zmluvami z roku 1925, ktoré ukončili francúzsku okupáciu Porú-

ria. Zmluvy z Locarna garantovali len západné hranice Nemecka a znamena-

li postupný presun politického vplyvu v strednej Európe od Francúzska k 

Nemecku. Pozícia Francúzska ako veľmocenskej opory stredoeurópskych 

spojencov sa stále oslabovala, k čomu prispievala i skutočnosť, že sa nachá-

dzalo vo vnútornej kríze a nebolo schopné vytvoriť stabilnú vládu, ktorá by 

mohla koncipovať a realizovať dlhodobejšie perspektívne ciele. Vláda Léona 

Bluma, ktorá svoje záväzky voči Československu potvrdila, odstúpila už 

8. apríla 1938, čo znamenalo koniec ľudového frontu vo Francúzsku. K moci 

sa dostala vláda Édouarda Daladiera, ktorá sa najmä pod vplyvom ministra 

zahraničia Georgesa Bonneta stále viac orientovala na britskú politiku ap-

peasementu, ktorou viacerí britskí politici naznačovali, že ak bude Nemecko 

rešpektovať záujmy Veľkej Británie, britská vláda sa nepostaví proti revízii 

mierových zmlúv v strednej Európe. Na politiku appeasementu sa britské-

mu premiérovi N. Chamberlainovi podarilo nasmerovať novú francúzsku 

vládu Édouarda Daladiera už koncom apríla 1938. 

Britská vláda N. Chamberlaina, ktorá sa rozhodla prevziať iniciatívu 

pri riešení sudetského problému, dala Hitlerovi na vedomie, že územné ná-

roky Nemecka bude možné riešiť bez vojenského konfliktu. V tomto zmysle 

sa na stretnutí s Hitlerom prezentoval i bývalý britský minister lord Walter 

Runciman, ktorý viedol v Československu z iniciatívy britskej vlády misiu 

zameranú na vyriešenie existujúcej krízy. Podľa Dérera sa Runciman ohlásil 

v Československu bez pozvania, čo československí politici pociťovali ako 

                                                             
39 O národnostnom štatúte a rokovaniach vlády s SdP pozri bližšie Kuklík, Jan – Něme-
ček, Jan: Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení 
menšinové otázky v Československu v roce 1938. Praha: Karolinum, 2013. 
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príkorie, ale nemohli „inak, než zhltnúť túto trpkú pilulku, keďže tu šlo 

o najvyššie záujmy štátu“ (s. 91). 

Dérer v Antifierlingerovi súhlasí s názorom, že veľmoci by sa nemali 

miešať do vnútorných vecí slabších štátov. Zároveň pripomína, že tak robili 

„doposiaľ všetky veľmoci, nevynímajúc ani Sovietsky zväz“. Fierlingerovu 

kritiku postoja československých politikov voči politike appeasementu a 

najmä nemecké zasahovanie do vnútorných záležitostí Československa od-

mieta s odôvodnením, že pre menší štát je veľmi ťažké zaujať kategorické 

stanovisko, keď nejaká veľmoc „určitú vnútornú otázku urobí predmetom 

svojej zahraničnej politiky“ (s. 43-44). 

Edvard Beneš si uvedomoval, že na mierovej konferencii v Paríži sa 

československej delegácii podarilo v podstate presadiť všetky zásadné po-

žiadavky týkajúce sa hraníc i medzinárodného postavenia Československej 

republiky najmä s podporou Francúzska. Za prvoradú podmienku bezpeč-

nosti ČSR považovali jej predstavitelia francúzsko-britské spojenectvo, pre-

tože ČSR bola, pokiaľ išlo o medzinárodné súvislosti, predovšetkým dieťa-

ťom versaillského mierového systému. Uvedomovali si, že bez podpory 

Francúzska a Veľkej Británie by nemali voči Nemecku žiadnu šancu docieliť 

riešenie, ktoré by zabezpečilo integritu Československa a zachovanie mieru. 

Keďže, ako Dérer viackrát zdôrazňuje, „sudetská otázka sa stala medziná-

rodnou otázkou prvého rádu“ a Veľká Británia, ako aj Francúzsko, požado-

vali od politických predstaviteľov Československa, aby „robili ústupky“, ne-

môže byť „za takýchto okolností“ československým štátnikom zazlievané, že 

o vnútropolitickej otázke Československa, „ktorá bola práve aj predmetom 

akútneho zahraničnopolitického sporu“ rokovali so zástupcami veľmocí (s. 

45-49). Podľa Dérera, menší štát v snahe zabrániť vojne a súčasne „riešiť 

svoj pálčivý vnútorný problém“, nemusí byť „za každých okolností odsudzo-

vaný“ (s. 43-44). Obhajoba vlády, a najmä krokov, ktoré v tomto období 

podnikol prezident Beneš, patrí k hlavným témam Antifierlingera III. 

V súvislosti s predsedom československej vlády Milanom Hodžom po-

ukazuje Dérer na to, že „mal rôzne chyby“ a predovšetkým voči ľuďom od 

neho „duševne značne inferiórnym“ vedel byť cynický, Hodžu však predsta-

vuje ako človeka, ktorý „ani v najkritickejších situáciách nestratil kľud 

a rozvahu“, a tak tomu, podľa Dérera, bolo aj v najkritickejších chvíľach 

Hodžovej „politickej a štátnickej kariéry, v dňoch 20. a 21. septembra 1938“ 

(s. 39). 

Hodža a Beneš boli dlhšie obdobie politickými rivalmi. Hodža ako po-

litik s nemalými ambíciami a originálnou koncepciou i v zahraničnej politi-

ke, čeliaci od roku 1926 obvineniam z používania korupčných metód 
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v politickej praxi, bol vo februári 1929 po rozpútaní kompromitačných akcií 

zameraných proti jeho osobe donútený abdikovať na ministerský post. Naj-

mä od obdobia, v ktorom sa nachádzal „v nemilosti Hradu“, ho začal po-

stupne ovplyvňovať silnejúci proticentralistický prúd nastupujúcej politickej 

generácie slovenských agrárnikov presadzujúcej myšlienku regionalizmu. 

Po dočasnom odstavení z vrcholovej politiky sa v októbri 1932 opäť vrátil do 

vlády a v roku 1935 sa ako prvý Slovák stal predsedom československej vlá-

dy. Dérer poukazuje na to, že napriek dlhoročnej rivalite s Benešom má Ho-

dža významný podiel na prekazení plánu predsedu agrárnikov Rudolfa Be-

rana, ktorý s niektorými pravicovými stranami presadzoval na post prezi-

denta Bohumila Němca (s. 341). To samozrejme neznamená, že by medzi 

predsedom vlády Hodžom a prezidentom Benešom neprichádzalo k názoro-

vým sporom, ktoré bolo možné vidieť i v koncepcii zahraničnej politiky. 

Po zvolení Edvarda Beneša za prezidenta republiky sa na krátke ob-

dobie v Hodžových rukách ocitlo i ministerstvo zahraničia. Jeho zahraničná 

politika sa zamerala na myšlienku postupného stredoeurópskeho hospodár-

skeho i politického zblíženia. Ťažiskom Hodžových snáh sa stal projekt Du-

najskej federácie, ktorý bol v podstate jedinou zahraničnopolitickou kon-

cepciou republikánskej strany. Hodžov plán nadväzoval na Malú dohodu, 

ale v mnohých smeroch ju i presahoval. Snažil sa ním dosiahnuť zblíženie 

medzi malodohodovými štátmi a štátmi rímskeho bloku, ktorý tvorili Ta-

liansko, Maďarsko a Rakúsko. Realita politického vývoja v strednej Európe 

však Hodžove úvahy ponechávala len v teoretickej rovine. 

Edvard Beneš, ktorý bol sedemnásť rokov ministrom zahraničia, sa 

ani po získaní funkcie prezidenta republiky nemienil vzdať svojho vplyvu na 

zahraničnú politiku. Ministrom zahraničia sa v Hodžovej vláde stal Benešov 

dlhoročný tajomník na ministerstve Kamil Krofta, ktorý sa postavil za po-

kračovanie zahraničnej politiky orientovanej na Francúzsko. Keďže vláda 

Édouarda Daladiera prijala Chamberlainovu politiku ústupkov voči agresív-

nej zahraničnej politike Hitlera, ktorou chceli uspokojiť jeho územné nároky 

voči Československu, Beneš apeloval na francúzsku vládu, aby zostala verná 

záväzkom voči Československu, ale zároveň z obavy, že Francúzsko spo-

chybní dodržanie týchto záväzkov, sa rozhodol vyslať do Paríža sociálnode-

mokratického politika a ministra sociálnej starostlivosti Jaromíra Nečasa so 

súkromným posolstvom k predsedovi francúzskej socialistickej strany Léo-

novi Blumovi. Ako predseda francúzskej vlády preukazoval Blum Českoslo-

vensku podľa Dérera „dobré služby a ubezpečil nás o naprostej vernosti 

Francúzska“. V kritických septembrových dňoch, keď už bol mimo vlády, 

však „zakolísal, ako mnohí francúzski ľavičiari“. Napriek tomu, že sa v po-
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hľade na mienku „širokých más francúzskeho ľudu“ k vojenskej pomoci 

Československu Dérer s Fierlingerom rozchádzajú, zhodne konštatujú, že 

francúzski socialisti zostávali verní svojmu „ultrapacifistickému stanovisku, 

a to i za cenu zničenia Československa“. 

Britský premiér Chamberlain pod vplyvom vrcholiacej napätej situá-

cie v československo-nemeckých vzťahoch sa 15. septembra stretol s Hitle-

rom v Berchtesgadene, kde sa dohodli, že ČSR sa musí zriecť svojich západ-

ných pohraničných oblastí. Do tejto problematiky sa československý prezi-

dent zapojil nielen nevhodne, ale i neskoro. V dokumente, ktorého autor 

mal zostať utajený, taktiež vyjadril ochotu československej strany odstúpiť 

Nemecku časť československého pohraničia s nemeckým obyvateľstvom. 

Benešov nepochybne zúfalý pokus zachrániť, čo sa dá, patrí do kategórie 

rozhodnutí, ktoré je dodnes predmetom protichodných názorov a rozdeľuje 

českú, ale i slovenskú spoločnosť v pohľade na jeho politickú osobnosť. Dé-

rer sa snažil čitateľovi vysvetliť, že Beneš a československá politická repre-

zentácia boli na jeseň 1938 konfrontovaní s nesmierne ťažkou situáciou. S 

týmto pohľadom sa stotožňuje i český historik Michal Pehr, podľa ktorého 

„každé rozhodnutie bolo v tej chvíli zlé“. 

V súvislosti s pretrvávajúcimi polemikami a spormi okolo Benešovoho 

zúfalého pokusu, ktorý patril a stále patrí v hodnoteniach historikov k naj-

spornejším momentom jeho politickej činnosti, by som chcel čitateľovi An-

tifierlingera III odporučiť knihu francúzskeho historika a bohemistu Antoi-

ne Marèsa s názvom Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem.40 

Táto kniha o druhom československom prezidentovi ponúka zaujímavý po-

hľad, ktorý sa nepohybuje v mantineloch súčasných sporov našej historio-

grafie. Marès nesúdi, ale radšej rozhodnutia politikov podrobne vysvetľuje a 

posuzuje ich podľa historických okolností. Dnes vieme, že akákoľvek snaha 

a prejav dobrej vôle Hodžovej vlády a prezidenta Beneša napriek tomu, že 

im možno vytknúť mnohé chyby, by nedokázali zabrzdiť Hitlera v jeho agre-

sívnej expanzívnej politike. Tento argument sa objavuje i v Antifierlingero-

vi, v ktorom je jednoznačne odmietnutý pohľad na Beneša ako na tragickú 

postavu a hlavného vinníka za Mníchov 1938. 

Blum informoval o Nečasovej misii predsedu francúzskej vlády Édou-

arda Daladiera, ktorý o tejto aktivite oboznámil i britského premiéra Neville 

Chamberlaina. Beneš svojím „súkromným posolstvom“ netakticky nahral 

francúzskym i britským politikom, ktorí sa mohli vyhovárať na jeho ochotu 

vzdať sa časti československého územia. Dérer, v snahe rekonštruovať prie-

beh dramatických udalostí predchádzajúcich Mníchovu, nemohol túto sku-

                                                             
40 Marès, Antoine: Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016. 
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točnosť ignorovať a určite si uvedomoval, že Nečasova misia v spore o Bene-

šovi, do ktorého sa pustil s Fierlingerom, Benešovi priťaží. Benešove kon-

troverzné kroky spojené s Mníchovom roku 1938 obhajuje Dérer i slovami o 

čím ďalej, tým väčšom pociťovaní „veľkého bremena viac ako trojmiliónovej 

nemeckej menšiny“ (s. 196). 

Dôležitou súčasťou Antifierlingera III je aj príspevok Benešovho ta-

jomníka Prokopa Drtinu o tajnom Benešovom zázname, a príspevok Víta 

Černého, vnuka Ivana Dérera, s názvom Text z šuplíku. Beneš „veľmi kate-

goricky“ Drtinovi prikázal, aby záznam s plánom „na odstúpenie pohranič-

ných výbežkov“ zničil. Ten jeho príkaz nesplnil, a tento Benešov rukopis sa 

dostal neskôr do rúk komunistov. Drtina ho považuje za „mimoriadne výz-

namný a pozoruhodný doklad Benešovho tvorivého myslenia, uvažovania 

i rozhodovania“, ktorý ukazuje i „korene a začiatok plánu“ na povojnové vy-

sídlenie troch miliónov Nemcov z Československa. Dérer, ktorý toto vysíd-

lenie hodnotí kriticky, pretože nemúdry a nesociálny postup zasiahol aj 

„mnoho tisícov a desaťtisícov republike verných pokrokových Nemcov 

i z radov robotníctva“ (s. 211-212), sa skôr zamýšľal nad tým, či Beneš ruko-

pis nenapísal ešte v období, keď „stále mohol veriť, že Francúzsko dodrží 

svoje spojenecké záväzky a nakoniec sa predsa len za nás postaví, a že by 

potom prirodzene i Británia urobila to isté“ (s. 205). Skutočnosť, že išlo o 

záznam, ktorý mal byť zničený, dokazuje podľa komunistických autorov Be-

nešovu obavu, že by ho národ mohol potrestať, „ak by sa dozvedel, že chce 

Nemcom postúpiť nejaké územie“. Dérer tieto obvinenia považuje za smieš-

ne a nepodložené (s. 206). Ako vyštudovaný právnik a dlhoročný politik si 

však uvedomoval závažnosť aktivít hlavy štátu, čo nepriamo naznačuje i jeho 

vnuk Vít Černý. Ten v Texte z šuplíku píše, že podľa spomienok jeho otca sa 

Dérer pozastavoval nad tým, „že taký dokument sa dostal do rúk komunis-

tov, ktorí ho použili (zneužili??) k protibenešovskej propagande“. 

Fierlinger sa snažil usvedčiť Beneša zo zlyhania a vlastizrady a Neča-

sova misia mu mala slúžiť ako jeden z argumentov, ktoré ho viedli k pre-

hodnoteniu vzťahu k bývalému československému prezidentovi. Dérer 

usvedčuje viackrát Fierlingera z toho, že hľadá len zámienku na to, aby za-

stieral svoju bezcharakternosť a politickú ohybnosť. Fierlinger hodnotí  Be-

neša negatívne i v súvislosti s „odhodlanosťou“ Sovietskeho zväzu prísť vo-

jensky na pomoc Československu, o ktorej podľa Dérera Fierlinger posielal 

„protirečiace si správy“. Dérer vyvracia Fierlingera i jeho vlastnými slovami 

o okamžitej a účinnej odhodlanosti  Sovietskeho zväzu pomôcť v prípade „ak 

Francúzsko zostane verné paktu“. Takýto postoj zodpovedal spojeneckej 

zmluve podpísanej ČSR a ZSSR v máji 1935, v ktorej sa mala poskytnúť po-
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moc obeti útoku, ak ju poskytne Francúzsko. Francúzsko však záujem o vo-

jenskú podporu neprejavilo a vyjadrilo súhlas so stanoviskom o revíziu čes-

koslovenských hraníc. Už v Antifierlingerovi II Dérer píše, že Benešovou 

ambíciou bolo vytvoriť „nerozlučný vojenský a politický spolok medzi So-

vietskym zväzom, Francúzskom a Československom“, ktorý bol zo strany 

Beneša „myslený ako vtedy jediné možné zabezpečenie samostatnosti Čes-

koslovenska, ale i európskeho mieru“. Tento pakt sa však neosvedčil a 

stroskotal, čo Dérer odôvodňuje i „nedôverou nekomunistických Francúzov“ 

k Stalinovi a ním ovládanej komunistickej politike. Poukazovaním na túto 

skutočnosť postavil Československo aj do pozície obete nedôvery medzi sta-

linským Sovietskym zväzom a francúzskou vládou vedenou Édouardom Da-

ladierom, ktorá podporovala britskú politiku appeasementu. 

Vlády Veľkej Británie a Francúzska vyzvali Československo k prijatiu 

spoločného anglo-francúzskeho plánu, ktorý predpokladal dva varianty: 

plebiscit alebo priame odstúpenie. Uprednostňoval však priame odstúpenie 

pohraničia Nemecku, na ktorom žije viac ako 50% obyvateľov nemeckej ná-

rodnosti. V Antifierlingerovi III môže čitateľ vstúpiť do diania na Hrade 19. 

septembra 1938 a sledovať ho prostredníctvom Drtinovho „doplnku pamä-

tí“, v ktorom mapuje udalosti ako ich priamy či nepriamy účastník. V ten 

deň francúzsky a britský vyslanec v Prahe predložili prezidentovi Benešovi 

nótu svojich vlád, ktorú československá vláda najskôr odmietla, pretože bol 

dohodnutý bez vedomia ČSR, ale pri opätovnom predložení s upozornením, 

že v prípade vojny Francúzsko Československu vojenskú pomoc neposkytne, 

sa rozhodla výzvu akceptovať. Hodžova vláda 22. septembra odstúpila a ešte 

v ten istý deň prezident Beneš vymenoval vládu gen. Jana Syrového, ktorá 

sa verejnosti predstavila ako vláda národnej obrany. 

Politickí predstavitelia Veľkej Británie a Francúzska sa prezentovali 

názorom, že odstúpenie pohraničných území ČSR nacistickému Nemecku je 

jediným východiskom pre zachovanie mieru, čo naznačovalo, že sa Česko-

slovensko dostáva do pozície štatistu. Dérer v súvislosti s podrobením sa 

československej vlády ultimatívnym požiadavkam zdôrazňuje, že súčasne 

„vyslovila predpoklad, že pri stanovení nových hraníc musia byť rešpekto-

vané životné záujmy československého štátu, musí byť daná medzinárodná 

garancia týchto hraníc, má ich určiť medzinárodná komisia a transfer úze-

mia sa prevedie až po uznesení tejto komisie“ (s. 113). Hitler však na 

schôdzke s Chamberlainom, ktorá sa konala 22.-23. septembra 1938 v Bad 

Godesbergu, predložil ďalšie ultimátívne požiadavky, podľa ktorých malo 

byť anektované rozsiahlejšie územie ČSR. Súčasne využil i zostrenejší kurz 

Maďarska a Poľska voči ČSR a vyslovil podporu ich územným nárokom. Pod 
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zámienkou splnenia územných nárokov Poľska a Maďarska odmietol garan-

cie budúcich hraníc ČSR. 

Hitlerove memorandum bolo odovzdané československej vláde. Nová 

úradnícka vláda gen. Syrového na svojej mimoriadnej schôdzi večer 23. sep-

tembra 1938, ktorej predsedal prezident republiky Edvard Beneš, odstúpe-

nie pohraničných oblastí odmietla a jednohlasne sa uzniesla navrhnúť pre-

zidentovi Benešovi, aby vyhlásil všeobecnú mobilizáciu československej 

brannej moci. V súvislosti s rozhodnutím o mobilizácii poskytuje Dérer 

osobné svedectvo o tom, že vláda nepristúpila k mobilizácii až pod tlakom 

pouličných ľudových demonštrácií v Prahe, ako sa vyjadroval Klement 

Gottwald, a ako to prezentoval i Fierlinger (s. 115). Čiastočnú mobilizáciu 

nariadila aj francúzska vláda. Dérer pripomína i vyhlásenie Litvinova 

v Ženeve z 23. septembra, teda už po prijatí anglo-francúzskeho ultimátu 

Prahou, o tom, že „ZSSR, bez ohľadu na toto ultimátum, príde v prípade 

Hitlerovho útoku Československu na pomoc, ak Francúzsko splní svoje zá-

väzky a bude bojovať“. Záujem Sovietskeho zväzu o podporu Českosloven-

ska Dérer nezamlčuje a hodnotí ho veľmi pozitívne, ale na rozdiel od Fier-

lingera spochybňuje myšlienku, či by Sovietsky zväz vojensky podporil Čes-

koslovensko bez účasti Francúzska (s. 103). Síce nespochybňuje ochotu So-

vietskeho zväzu vystúpiť vojensky na strane Československa, ale dodáva, že 

ohľadne rozsahu vojenskej pomoci Sovietskeho zväzu „panovala v Prahe 

veľká neistota“ (s. 232). 

Na rokovaní predstaviteľov britskej a francúzskej vlády 25.-26. sep-

tembra 1938 dominovalo rozhodnutie zabrániť vojenskému konfliktu a brit-

ský premiér Chamberlain opäť nadviazal kontakt s Berlínom. V noci z 27. na 

28. septembra prišlo k rozhodnutiu zvolať konferenciu štyroch európskych 

mocností, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 1938 v Mníchove. Hitler vy-

hlásil, že na návrh Talianska nepodnikne vojenskú akciu a je ochotný roko-

vať o odvrátení konfliktu. Mníchovským diktátom štyroch európskych moc-

ností bol osud Československa spečatený. Syrového vláda, ktorej predsedal 

ešte prezident Beneš, 30. septembra mníchovský diktát prijala. Beneš obha-

joval tento postoj slovami: „V prípade neprijatia by sme síce urobili čestnú 

vojnu, ale stratili samostatnosť a národ by bol vyvraždený.“ Podľa Dérera 

nikto z československých zodpovedných činiteľov „nepožiadal tieto veľmoci, 

aby fungovali v našom spore s Nemeckom ako rozhodcovia, rozsudku kto-

rých by sme sa museli podrobiť“. Situácia v roku 1938 však bola „taká, že 

sme museli voliť medzi dvoma katastrofami. Volili sme tu menšiu katastro-

fu“ (s. 274). 
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Z hľadiska prísne historického hodnotenia má síce Dérerov Antifier-

linger III viaceré nedostatky, čo si uvedomuje i samotný autor, ktorý v sú-

vislosti s týmto textom skromne konštatuje, že ide skôr o náčrt (skicu), čím 

naznačuje, že text v prípade jeho publikovania by si ešte zaslúžil určité pre-

pracovanie. Dérerova analýza obdobia, ktoré predchádzalo Mníchovskej do-

hode, je však nesporne zaujímavým príspevkom do dejín českého a sloven-

ského politického myslenia. Dérer napísal svojho Antifierlingera v rokoch 

cenzúry a komunistického monopolu na interpretáciu dejín. Napriek tomu, 

že ho komunistický režim prenasledoval, väznil a odsúdil ho aj na prepad-

nutie osobného majetku, nedal sa ním zlomiť a umlčať. V rozsiahlom diele 

písanom „do šuflíka“ o udalostiach a politických aktéroch, z ktorých mno-

hých ako dlhoročný politický činiteľ poznal, sa prezentoval i osobným sve-

dectvom a originálnymi teoretickými úvahami. Úprimne treba poďakovať aj 

Romanovi Jančigovi a Tomášovi Jahelkovi, že sa konečne dostali do rúk či-

tateľa už všetky časti Dérerovho diela, v ktorom sa venoval obdobiu rokov 

1914 až 1948. 

 

 

Milan Katuninec 
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Profily osobností spomínaných v diele Antifierlinger III 
 

 

Alexandrovskij, Sergej Sergejevič (1889-1945), sovietsky politik a di-

plomat, veľvyslanec ZSSR v Československu. V roku 1945 popravený ako 

špión Nemecka. V roku 1956 rehabilitovaný.  

 

Beckmann, Rudolf (1888-1964), JUDr., advokát a komunistický ideológ, 

autor publikácií z československých politických dejín 

 

Bechyně, Rudolf (1881-1948), československý publicista a sociálnodemo-

kratický politik. Minister viacerých československých vlád v rôznych rezor-

tov. V roku 1939 emigroval do Londýna, po skončení vojny sa viac politicky 

neangažoval 

 

Beck, Józef (1894-1944), poľský politik a minister zahraničných vecí. Vie-

dol protičeskoslovenskú politiku, usiloval sa o dobré vzťahy s Nemeckom 

 

Beneš, Edvard (1884-1948), prof. JUDr. PhDr., československý politik 

a štátnik, druhý prezident ČSR (1935-1938 a 1945-1948), československý 

exilový prezident (1940-1945), minister zahraničných vecí (1918-1935) 

 

Beran, Rudolf (1887-1954), československý politik, predseda agrárnej 

strany (1933-1938), predseda vlády ČSR (1938-1939) a predseda vlády Pro-

tektorátu Čechy a Morava (1939) od r. 1941 väznený Gestapom, po vojne od-

súdený za kolaboráciu s Nemeckom, zomrel vo väznici v Leopoldove 

 

Bonnet, Georges (1889-1973), francúzsky politik a diplomat, viacnásobný 

minister, v r. 1938-39 minister zahraničných vecí 

 

Czambel, Samuel (1856-1909), slovenský jazykovedec a prekladateľ, pô-

sobil v službách a úradníckych funkciách uhorskej vlády 

 

Černý, Josef (1885-1971), československý politik, predstaviteľ agrárnej 

strany, minister vnútra ČSR (1934-1938), po februári 1948 emigroval do 

USA 

 

Daladier, Édouard (1884-1970), francúzsky politik, v r. 1938-40 predse-

da vlády 



364 
 

de Lacroix, Leopold Victor (1878-1948), francúzsky diplomat, v rokoch 

1936-1939 vyslanec v ČSR 

 

Dobner, Job Felix, resp. Gelasius Dobner (1719-1790), rímskokatolícky 

kňaz a historik, propagátor kritickej metódy v historiografii, pokladaný za 

zakladateľa moderného českého kritického dejepisectva 

 

Drtina, Prokop (1900-1980), JUDr., tajomník prezidenta Beneša, 

v rokoch 1945-48 minister spravodlivosti, po februári 1948 väznený komu-

nistickým režimom 

 

Ďurčanský, Ferdinand (1906-1974), JUDr., slovenský politik, v rokoch 

1939-1940 minister zahraničia a vnútra slovenského štátu. Po vojne odsú-

dený v neprítomnosti ako vojnový zločinec na trest smrti, žil v emigrácii. 

 

Eisenlohr, Ernst (1882-1958), nemecký diplomat, v rokoch 1936-1938 

vyslanec v ČSR 

 

Erenburg, Iľja (1891-1967), ruský spisovateľ, básnik, publicista a prekla-

dateľ 

 

Frank, Hermann Karl (1898-1946), sudetonemecký politik a aktívny na-

cista. V roku 1943 menovaný za ríšskeho štátneho ministra pre Protektorát 

Čechy a Morava. Vojnový zločinec, v roku 1946 popravený. 

 

Gaulle, Charles de (1890-1970), francúzsky generál, politik a štátnik, 

hlavná osobnosť francúzskeho odboja počas druhej svetovej vojny, prezi-

dent Francúzskej republiky (1959-1969) 

 

Goll, Jaroslav (1846-1929), historik, profesor stredovekých a ranonovo-

vekých dejín na Karlovej univerzite 

 

Gottwald, Klement (1896-1953), komunistický politik, predseda (1929-

1945), resp. v rokoch 1951-1953 prvý tajomník Ústredného výboru Komu-

nistickej strany Československa (ÚV KSČ), predseda vlády ČSR (1946-1948) 

a prezident ČSR (1948-1953) 
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Hácha, Emil (1872-1945), JUDr., právnik a politik, vysokoškolský peda-

góg, prezident Najvyššieho správneho súdu (1925-1938), tretí prezident 

ČSR (1938-1939) a prezident Pro-tektorátu Čechy a Morava (1939-1945) 

 

Hájek, Jiří (1913-1993), prof. JUDr., DrSc., československý politik a diplo-

mat, v rokoch 1948-1969 člen ÚV KSČ, minister školstva (1965-1968) 

a zahraničných vecí (1968), po protestoch voči sovietskej okupácii v r. 1968 

zbavený funkcií, v r. 1970 vylúčený z KSČ, od r. 1977 hovorca Charty 77 

 

Halifax, vlastným menom Edward Frederick Lindley Wood (1881-

1959), britský konzervatívny politik a v rokoch 1938-1940 minister zahra-

ničných vecí Veľkej Británie. Zástanca politiky appeasementu  

 

Hampl, Antonín (1874-1942), československý politik a odborový funkcio-

nár, minister verejných prác (1919-1920), predseda Československej sociál-

nodemokratickej strany robotníckej (1924-1938), po nacistickej okupácii 

Čiech sa zapojil do domáceho odboja, následkom toho v máji 1942 umučený 

v Berlíne 

 

Henlein, Konrad (1898-1945), sudetonemecký politik, zakladateľ a pred-

seda Sudetonemeckej strany, neskôr člen NSDAP a SS Obergruppenführer, 

v r. 1938-1944 miestodržiteľ Ríšskej župy Sudety, vojnový zločinec, na konci 

vojny spáchal samovraždu 

 

Hlinka, Andrej (1864-1938), rímskokatolícky kňaz a politik, predseda 

Slovenskej ľudovej strany, resp. od r. 1925 Hlinkovej SĽS, jedna z hlavných 

postáv slovenských separatistov 

 

Hoare, Samuel (1880-1959), britský konzervatívny politik a minister via-

cerých vlád. Jeden z predstaviteľov politiky appeasementu. 

 

Hodža, Milan (1878-1944), PhDr., československý politik, predstaviteľ 

agrárnej strany, mnohonásobný minister ČSR, predseda vlády ČSR (1935-

1938), po prijatí Mníchovskej zmluvy odišiel do exilu, zomrel v USA 

 

Horthy, Miklós (1868-1957), maďarský politik s hodnosťou admirál. Re-

gent Maďarského kráľovstva. V rokoch 1920-1944 stál na jeho čele. Viedol 

silne protičeskoslovenskú politiku. 
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Chamberlain, Neville (1869-1940), britský konzervatívny politik, pred-

seda vlády v r. 1937-40, hlavný predstaviteľ politiky appeasementu 

 

Chvalkovský, František (1885-1945), československý diplomat a politik, 

minister zahraničných vecí druhej Česko-Slovenskej republiky, po zriadení 

Protektorátu Čechy a Morava vyslanec v Nemecku, zomrel v Berlíne na ná-

sledky spojeneckého bombardovania 

 

Jehlička, František (1879–1939), katolícky kňaz a politik, spolupracov-

ník Andreja Hlinku, poslanec uhorského snemu. Po vzniku Československa 

sa stal jeho tvrdým kritikom, pôsobil v službách maďarskej iredenty. 

 

Kossuth, Lajos (1802-1894) uhorský politik a právnik, maďarský národo-

vec a prívrženec maďarizačnej politiky. Vodca revolúcie v rokoch 1848/49. 

Po porážke revolúcie emigroval z Uhorska. 

 

Kopecký, Václav (1897-1961), komunistický novinár, politik a ideológ, ob-

hajca a propagátor stalinizmu, minister informácií (1945-1953) a minister 

kultúry (1953-1954) 

 

Král, Václav (1926-1983), prof. PhDr., DrSc., historik, profesor Karlovej 

univerzity, autor viacerých publikácií z československých dejín 20. storočia 

písaných v duchu komunistickej propagandy 

 

Kramář, Karel (1860-1937), český a neskôr československý politik, po 

vzniku Československa sa stal prvým predsedom československej vlády. 

Stranícky bol vrcholným predstaviteľom Československej národnej demo-

kracie a neskôr Národného zjednotenia. 

 

Krejčí, Ludvík (1890-1972), gen., československý legionár a neskôr ar-

mádny generál a náčelník generálneho štábu československej armády. Na 

nátlak Nemecka bol v roku 1939 tejto funkcie pozbavený. 

 

Krofta, Kamil (1876-1945), prof. PhDr., historik, vysokoškolský profesor, 

diplomat a politik, vyslanec ČSR v Taliansku, vo Vatikáne, v Rakúsku a Ne-

mecku, v rokoch 1936-1938 minister zahraničných vecí, po okupácii Čiech 

sa zapojil do domáceho odboja, zomrel krátko po skončení vojny na násled-

ky nacistického väznenia 
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Litvinov, Maxim Maximovič (1876-1951), ruský revolucionár a neskôr 

ľudový komisár zahraničných vecí ZSSR. V roku 1939 nahradený Moloto-

vom.  

 

Lodgman, Rudolf (1877-1962), právnik a sudetonemecký politik. Posla-

nec Národného zhromaždenia ČSR za Nemeckú nacionálnu stranu. 

V rokoch 1918-1919 jeden z vodcov snahy o odtrhnutie Sudet od Českoslo-

venska. 

 

Luxemburgová, Rosa (1871-1919), nemecká politička a aktivistka, výz-

namná predstaviteľka medzinárodného robotníckeho a socialistického hnu-

tia. V roku 1919 zavraždená. 

 

Machník, František (1886-1967), československý agrárny politiky a v ro-

koch 1935-1938 minister obrany ČSR 

 

Majskij, Ivan (1884-1957), sovietsky diplomat, historik a politik. Veľvys-

lanec ZSSR v Londýne. V roku 1953 obeť slatinského politického procesu, 

odsúdený na 6 rokov väzenia. Neskôr oslobodený. 

 

Markovič, Ivan (1888-1944), JUDr., československý sociálnodemokratic-

ký politik a legionár, významný predstaviteľ idey čechoslovakizmu. Minister 

obrany a podpredseda Národného zhromaždenia ČSR. V roku 1939 zatknutý 

Gestapom a internovaný v koncentračných táboroch Dachau a Buchenwald. 

Zomrel v roku 1944. 

 

Masaryk, Jan (1886-1948), syn prezidenta T. G. Masaryka, diplomat, vy-

slanec ČSR v Londýne, minister zahraničných vecí v r. 1945-48, zomrel za 

nevyjasnených okolností 

 

Mihály, Károlyi (1875-1955), uhorský a neskôr maďarský politik. V ro-

koch 1918 až 1919 stál na čele krátko existujúcej prvej Maďarskej republiky. 

 

Mukařovský, Jan (1891-1975), prof. PhDr., český literárny vedec a estetik, 

profesor Univerzity Karlovej v Prahe 

 

Nejedlý, Zdeněk (1878-1962), prof. PhDr., československý historik, lite-

rárny historik a politik. Významný komunista a minister viacerých českoslo-

venských vlád po roku 1945 
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Neuwirth, Hans (1901-1970), československý politik a poslanec za Sude-

tonemeckú stranu. Po vojne odsúdený na 10 rokov väzenia. 

 

Newton, Basil Cochran (1889-1965), britský diplomat, v rokoch 1937-

1939 vyslanec v ČSR 

 

Osuský, Štefan (1898-1973), československý politik a diplomat, veľvysla-

nec ČSR vo Francúzsku. Po prijatí mníchovského diktátu kritik prezidenta 

Beneša, jeden z vodcov zahraničného odboja počas Druhej svetovej vojny. 

 

Pekař, Josef (1870-1937), prof. PhDr., historik a rektor Univerzity Karlo-

vej v Prahe, kritik Masarykovej koncepcie českých dejín 

 

Runciman, Walter (1870-1949), britský šľachtic, podporovateľ appease-

mentu, počas sprostredkovateľskej misie v ČSR r. 1938 nadŕžal Nemcom 

 

Stránský, Jaroslav (1884-1973), právnik, novinár a politik. Jeden 

z predstaviteľov strany Československej strany národne socialistickej. Člen 

Benešovho exilového londýnskeho kabinetu. 

 

Stříbrný, Jiří (1880-1955), novinár a politik jeden z „mužov 28. októbra“. 

Počas prvej ČSR sa priklonil k nacionalistickej politike. Predstaviteľ strany 

Národnej ligy. Po roku 1945 odsúdený na doživotný trest. 

 

Šnejdárek, Antonín (1916-1982), historik a expert na medzinárodné 

vzťahy, po roku 1968 pôsobil v exile 

 

Soukup, František (1871-1940), historik a novinár, politik sociálnode-

mokratického smeru. Jeden z „mužov 28. októbra“. Pre neochotu západ-

ných socialistických strán podporiť Československo počas mníchovskej krízy 

inicioval vystúpenie Československej sociálnodemokratickej strany robot-

níckej zo socialistickej internacionály. 

 

Syrový, Jan (1888-1970), gen., československý legionár a národný hrdina. 

V čase mníchovskej krízy predseda československej vlády. V roku 1945 od-

súdený za údajnú spoluprácu s Nemeckom. 
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Šrámek, Jan (1870-1956), rímskokatolícky kňaz a československý politik, 

predseda Československej strany lidovej, mnohonásobný minister, predseda 

československej exilovej vlády (1940-1945), podpredseda čs. vlády (1945-

1948), po roku 1948 väznený komunistickým režimom 

 

Šrobár, Vavro (1867-1950), MUDr., lekár, novinár, osvetový pracovník 

a jeden z najvýznamnejších politikov počas trvania 1. ČSR. Aktívne sa po-

dieľal na vzniku Československa, jeden z „mužov 28. októbra“. Spoluorgani-

zátor SNP. 

 

Tiso, Jozef (1987-1947), ThDr., rímskokatolícky kňaz a politik, jedna 

z hlavných postáv Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, prezident slovenské-

ho štátu v rokoch 1939-1945. Po vojne popravený ako vojnový zločinec. 

  

Trýb, Antonín (1884-1960), prof. MUDr., DrSc., lekár, básnik a spisova-

teľ, prednosta Dermatovenerologickej kliniky LF MU v Brne (1921-1956), 

pôvodne sociálny demokrat, od r. 1948 člen KSČ 

 

Tuka, Béla, resp. Vojtech (1880-1946), prof. JUDr., pred vznikom ČSR 

profesor práva v Pécsi a Budapešti, po r. 1918 jeden z vedúcich politikov 

Slovenskej ľudovej strany, resp. HSĽS, predstaviteľ maďarskej iredenty, 

vojnový zločinec. V roku 1929 odsúdený na 15 rokov za špionáž v prospech 

Maďarska a úklady proti ČSR. Počas slovenského štátu predseda vlády 

(1939-1944) a minister zahraničia (1940-1944), rektor Univerzity Komen-

ského (1939-1942). Po vojne popravený. 

 

Weizsäcker, Ernst von (1882-1951) nemecký diplomat a politik. Člen 

NSDAP, v roku 1947 odsúdený vojnovým tribunálom 

 

Welczek, Johannes von (1878-1972), nemecký diplomat a člen NSDAP. 

Veľvyslanec Nemecka v Paríži v rokoch 1936-1939 
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Edičná poznámka 
 

 

Rukopis Dérerovho diela Antifierlinger vznikal postupne v rokoch 1952 až 

1961. Bezprostredným podnetom na jeho napísanie bolo vydanie Fierlin-

gerovho spisu Zrada československé buržoasie a jejích spojenců z roku 

1951. Po jeho prečítaní sa Dérer rozhodol svoje výhrady písomne zazname-

nať, čím vznikla prvá, skrátená verzia Antifierlingera, z ktorej vyhotovil Dé-

rer tri kópie. Po jeho zatknutí a uväznení v roku 1954 mu dve z nich zhabala 

Štátna bezpečnosť. Tretia, nedokončená kópia mu však zostala a po vše-

obecnej amnestii prezidenta Zápotockého z roku 1955 sa Dérer k Antifier-

lingerovi vrátil. Svoje výhrady voči Fierlingerovým tézam postupne rozširo-

val, vďaka čomu narástol objem tohto polemického spisu na cca 700 strán. 

Prácu na ňom Dérer dokončil v deň svojich 77. narodenín 2. marca 1961. 

 V neskoršom období sa Antifierlingerom do hĺbky zaoberal historik 

prof. Ján Mlynárik, ktorý s Dérerom udržoval čulý osobný styk. Knižne sa 

mu však tento polemický spis vydať nepodarilo. Po Nežnej revolúcii vydala 

vlastným nákladom rodina Ivana Dérera najmenšiu časť Antifierlingera,41 

ktorá sa venuje rokom 1945 až 1949. Zvyšok diela však zostal vo forme stro-

jopisu v správe Archívu národního muzea v Prahe. V roku 2016 vydalo ob-

čianske združenie Communio Minerva druhú časť venujúcu sa obdobiu ro-

kov 1914-1938. Tretia, najrozsiahlejšia časť strojopisu, tvorí základ publiká-

cie, ktorú ctený čitateľ drží v rukách. Text sme v nevyhnutných prípadoch 

prispôsobili dnešným jazykovým normám. Žiadne iné zásahy v ňom vyko-

nané neboli. 

 

 

editori 

 

                                                             
41 Dérer, Ivan. Antifierlinger I. Politické paměti 1945-1949. Vydáno péčí rodiny, 1993. 
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