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CO USPÍŠILO VÁLKU
Noviny na celém světě uveřejnily 1. dubna roku 1939 zprávu, že se
kabinet Nevilla Chamberlaina, který vedl politiku appeasementu
(usmiřování), zavázal, že Británie ochrání Polsko proti každému
ohrožení ze strany Německa, a tak bude zajišťovat v Evropě mír.
Avšak 1. září 1939 překročil Hitler polskou hranici. Británie
a Francie vstoupily do bojů o dva dny později, když Hitler nepřistoupil na jejich požadavky a nestáhl se. Začala další evropská válka,
která postupně zachvátila celý svět.
Západní Spojenci vstupovali do války s dvojím záměrem. Bezprostředním důvodem bylo dodržet slib a chránit nezávislost Polska.
Rozhodujícím cílem pak bylo odvrátit možné ohrožení a zajistit si
bezpečnost. Nakonec se nepodařilo ani jedno. Nejenže neubránili
Polsko, které si mezi sebe již na podzim 1939 rozdělily Německo
a Rusko, ale po šesti letech války, ve které zcela jasně zvítězili, byli
nuceni souhlasit s ruskou nadvládou nad Polskem a zříci se záruk
daných Polákům, kteří bojovali po jejich boku.
Veškeré šest let trvající snahy zničit hitlerovské Německo vedly
zároveň k takovému zpustošení a oslabení Evropy, že to snížilo její
schopnost bránit se. A tak když vyvstalo nové a větší nebezpečí, stala
se Británie a její evropští sousedé chudým příbuzným Spojených
států.
Toto s sebou nese vítězství, k němuž všichni vzhlíželi s takovou
nadějí a jehož bylo tak bolestně dosaženo, když německou sílu převážila obrovská síla Ruska a Ameriky. Výsledek vyvrátil existující
obecně rozšířenou, ovšem mylnou představu, že „vítězství“ přináší
mír. Jenom tím potvrdil výstrahu ze zkušenosti minulé války, že vítězství je „fata morgána z pouště“ — z pouště, kterou způsobuje dlouhá
válka, je-li vedena moderními zbraněmi a neomezenými způsoby.
Než se začneme zabývat tím, co válku zapříčinilo, vyplatí se udělat inventuru jejích následků. Jestliže pochopíme, co válka způsobila,
umožní nám to realističtěji zkoumat, co válku vyvolalo. Pro účely norimberského tribunálu stačí konstatovat, že válka vypukla a dosáhla
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takových rozměrů výhradně kvůli Hitlerově agresi. Ale to je příliš
zjednodušující a povrchní vysvětlení.
Vyvolat další velkou válku bylo to poslední, co si Hitler přál. Lidé
kolem něho a zvláště jeho generálové se takového rizika nesmírně
obávali. Zkušenosti z první světové války se pro ně staly noční můrou. Tímto zdůrazněním základních faktů se neomlouvá Hitlerova
vrozená agresivita ani agresivita mnoha Němců, kteří ho dychtivě
následovali. Ale Hitler, i když byl naprosto bezohledný, uskutečňoval
dlouho své záměry opatrně. Vojevůdci byli ještě opatrnější, báli se
každého kroku, který by mohl vyvolat všeobecný konflikt.
Po válce byla velká část německých archivů zabrána, a tak mohla
být využita při vyšetřování. Archivy odhalily mimořádnou úzkost
a hlubokou nedůvěru ve schopnost Německa vést velkou válku.
Když v roce 1936 Hitler navrhl, aby byly znovu obsazeny demilitarizované zóny v Porýní, jeho generály to velmi znepokojilo; báli
se totiž případné reakce Francie. V důsledku jejich protestu bylo
nejprve jako „první vlaštovka“ vysláno pouze několik symbolických
jednotek. Když si Hitler přál, aby se do Španělska v době občanské
války vyslalo vojsko na pomoc generálu Frankovi, ihned proti tomu
protestovali a upozorňovali na rizika s tím spojená. On to uznal a svůj
návrh na podporu zmírnil. V březnu roku 1938 však už nebral žádné
ohledy na generály, obávající se vstupu do Rakouska.
Krátce poté se Hitler svěřil se svým úmyslem zatlačit na Československo, aby Němcům postoupilo Sudety. Náčelník generálního
štábu generál Beck poté vypracoval memorandum, v němž se snažil dokázat, že Hitlerův výbojně rozpínavý plán musí nutně vyvolat celosvětovou katastrofu a zánik Německa. Memorandum bylo
předneseno na konferenci předních vojenských činitelů a s jejich
všeobecným souhlasem zasláno Hitlerovi. Když Hitler neprojevil
ochotu změnit svou politiku, odstoupil náčelník generálního štábu
ze své funkce. Hitler ujistil ostatní vojevůdce, že Francie a Británie
nebudou o Československo bojovat. To je však neuklidnilo, naopak
osnovali vojenskou vzpouru a hodlali uvěznit Hitlera a ostatní nacis
tické pohlaváry, aby tak odvrátili nebezpečí války.
Jejich plán však naprosto zhatil Chamberlain, když přistoupil
na Hitlerův nárok poškozující Československo a spolu s Francií souhlasil, že bude stát stranou, když tato nešťastná země přijde o území
a ztratí možnost se bránit.
Pro Chamberlaina představovala mnichovská dohoda „mír pro
naši dobu“. Pro Hitlera znamenala další a ještě větší vítězství, nikoli
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Kolona tanků Pz-I a Pz-II, vpravo ve velitelském vozidle je generálporučík
Heinz Guderian, začátek září 1939.

Stateční polští kavaleristé se v září 1939 marně pokoušeli zastavit
postup německých motorizovaných armád.

Zničené obrněné polopásové vozidlo SdKfz 251 z 5. tankové divize SS „Viking“ během
marných pokusů o uvolnění Budapešti z ruského obklíčení, Maďarsko, leden 1945.

Jeden z nejznámějších
válečných snímků –
příslušníci americké
námořní pěchoty vztyčují
vlajku na hoře Suribači,
Iwodžima, 23. únor 1945.

pouze nad zahraničními protivníky, ale také nad svými generály.
Poté co jeho nepochybný a nekrvavý úspěch opakovaně prokázal,
že jejich varování nemá opodstatnění, ztratili pochopitelně svůj vliv.
A Hitler začal bezmezně věřit v další snadný úspěch. Dokonce i když
pochopil, že příští riskantní čin by mohl vyústit ve válku, domníval
se, že by to byla jen válka krátká a lokální. Chvíle pochybností potlačil narůstající účinek opojného úspěchu.
Pokud by Hitler skutečně očekával velkou válku, do které by se
zapojila i Británie, ze všech sil by se snažil postavit válečné loďstvo
schopné ohrozit britskou nadvládu na moři. Ale on dokonce ani
nezvýšil počet válečných lodí na tonáž stanovenou v anglo-německé
námořní smlouvě z roku 1935. Stále své admirály uklidňoval, že se
nemusejí obávat válečného střetu s Británií. Po Mnichovu jim sdělil,
že ke konfliktu s Británií nedojde přinejmenším během následujících
šesti let. Znovu je o tom ujišťoval ještě v létě roku 1939, a dokonce
i 22. srpna — i když již se slábnoucím přesvědčením.
Jak tedy došlo k tomu, že se zapletl do tak závažné války, když se jí
snažil vyhnout? Odpověď není možné hledat jen a pouze v Hitlerově
agresivitě, ale i v podpoře, které se mu dlouho dostávalo díky vstřícnému postoji západních mocností, i v náhlé změně těchto postojů
na jaře roku 1939. Zvrat byl tak prudký a nečekaný, že nevyhnutelně
vedl k válce.
Jestliže někomu dovolíte, aby přikládal do kotle, i když tlak páry
už překročil kritický bod, ponesete skutečnou zodpovědnost za následný výbuch vy. Tato fyzikální zákonitost platí stejně tak v politice,
obzvláště v mezinárodních záležitostech.
Od roku 1933, kdy se Hitler dostal k moci, ustupovala britská i francouzská vláda tomuto nebezpečnému samovládci nesrovnatelně více,
než byla ochotna dovolit předchozím demokratickým vládám Německa. Obě země se raději vyhýbaly potížím a problémy odsouvaly stranou. Chtěly zachovat pohodlnou přítomnost na úkor budoucnosti.
Hitler naopak řešíval problémy zcela logicky. Jeho politika se řídila myšlenkami formulovanými v „krédu“, které vyložil v listopadu
roku 1937 a jehož verze se dochovala v takzvaném „Hossbachovu
memorandu“. Bylo založeno na přesvědčení, že Německo nezbytně
potřebuje další Lebensraum (životní prostor) pro rostoucí počet obyvatel, aby si mohlo zachovat životní standard. Podle něj Německo
nemohlo doufat, že bude soběstačné, zvláště pokud jde o zásoby
potravin. Nutné suroviny a zboží nemohlo nakoupit ani v zahraničí,
jelikož by utratilo větší množství prostředků, než si mohlo dovolit.
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Šance získat větší podíl na světovém obchodu a průmyslu byly velmi
omezené kvůli celním bariérám ostatních států a vlastní finanční
tísni. Způsob nepřímé podpory by Německo mimoto učinil závislým
na cizích státech a vystavil hladovění v případě války.
Hitler dospěl k závěru, že Německo musí získat další „zemědělsky využitelný prostor“, a to v řídce osídlených oblastech východní
Evropy. Marně bychom doufali, že mu tamní státy ochotně postoupí
území. „Dějiny všech epoch, římské říše i britského impéria dokazují, že
území nelze rozšířit jinak než překonáním odporu a podstoupením rizika.
… Dříve ani dnes bychom nenašli území bez vlastníka.“ Problém bylo
třeba podle něj vyřešit nejpozději do roku 1945, „pak už můžeme očekávat pouze změnu k horšímu“. Případný volný prostor by byl uzavřen
a bezprostředně by hrozila potravinová krize.
Tyto plány šly mnohem dále. Zpočátku si Hitler totiž přál získat
zpět území, které bylo Německu zabráno po první světové válce.
Přesto není pravda, že západní státníci o těchto plánech neměli tušení, jak tvrdili později. V letech 1937–1938 byli mnozí při důvěrném jednání otevřeně realističtí. Ne však při veřejných vystoupeních.
V britských vládních kruzích bylo uvedeno mnoho důvodů, proč by
mělo být Německu umožněno expandovat na východ a tím odvrátit
nebezpečí expanze na západ. Projevovali velké pochopení pro Hitlerovu touhu po životním prostoru — a dali mu to znát. Ale nechtěli
řešit, jak přimět vlastníky půdy, aby se podrobili bez použití síly.
Německé spisy odhalily, že při návštěvě lorda Halifaxe v listopadu roku 1937 získal Hitler zvláštní podporu. Halifax byl předsedou
vládního kabinetu (Lord President of the Council), zaujímal místo
hned za ministerským předsedou (Prime Minister). Podle písemného
záznamu rozhovoru dal Hitlerovi na srozuměnou, že mu Británie
ponechá volnou ruku v záležitostech východní Evropy. Jak se Halifax vyjádřil a jak se později i ukázalo, jeho návštěva měla zásadní
význam, i když to nejspíš neměl původně v úmyslu.
V únoru roku 1938 byl Anthony Eden nucen odstoupit z funkce
ministra zahraničí. Opakovaně nesouhlasil s Chamberlainem, který
mu na jeden z protestů odvětil, aby „šel domů a vzal si aspirin“. Na
jeho místo nastoupil Halifax. Britský velvyslanec v Berlíně sir Nevile Henderson navštívil o několik dní později Hitlera a požádal
ho o důvěrný rozhovor, který navazoval na listopadovou rozmluvu
s Halifaxem. Tlumočil pochopení britské vlády pro Hitlerovu touhu
po „změnách v Evropě“ ve prospěch Německa, poněvadž „současná
britská vláda má silný smysl pro realitu“.
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Spisy dokazují, že tyto události urychlily Hitlerovo jednání. Mys
lel si, že má zelenou a že může expandovat směrem na východ. To
byl zcela přirozený závěr.
Hitlera dále povzbudila vstřícnost, se kterou britská a francouzská vláda přijaly jeho vstup do Rakouska a začlenění této země do
německé říše. (Na tomto snadném aktu bylo jediným zádrhelem, že
cestou do Vídně se mnoho tanků porouchalo.) Ještě většího povzbuzení se Hitlerovi dostalo, když se dozvěděl, že Chamberlain a Halifax
odmítli návrhy Ruska, které po připojení Rakouska chtělo jednat
o společné pojistce proti německému postupu.
Zde je třeba dodat, že v září roku 1938, kdy bylo Československo
v největším ohrožení, ruská vláda opět vyjádřila na státní i neoficiální
úrovni svou ochotu spojit se s Francií a Británií a podniknout kroky
na obranu této země. Její nabídka však byla ignorována. Rusko bylo
mimoto úmyslně vyloučeno z účasti na mnichovské konferenci, která zpečetila osud Československa. Toto „chladné jednání“ přineslo
v příštím roce neblahé následky.
Poté co britská vláda otevřeně souhlasila s německým postupem na východ, byl Hitler nepříjemně překvapen prudkou reakcí
a nadšenou mobilizací, která v září proběhla v Československu. Ale
Chamberlain proti jeho požadavkům neprotestoval, naopak mu
aktivně pomáhal vnutit Československu jeho podmínky. Zdálo se
tedy, že krátkodobá hrozba odporu má zachránit Chamberlainovu
prestiž, aby snáze odolával protestům velké části britské veřejnosti,
v čele s Winstonem Churchillem, jejich nesouhlasu s vládní politikou usmiřování a ústupků. Stejně tak Hitlera povzbudila pasivita
Francouzů. Když tak lehce opustili svého československého spojence, který se mohl chlubit nejschopnějším vojskem ze všech menších
států, pravděpodobně by nevstoupili do války na obranu někoho
dalšího z bývalých spojenců ve východní a střední Evropě.
Hitler se tedy domníval, že ve vhodné chvíli může bez problémů dovršit obsazení Československa a pak pokračovat v tažení na
východ.
Nejprve neměl v úmyslu táhnout proti Polsku, i když Polákům
připadla nejrozsáhlejší území, která byla po první světové válce Německu odebrána. Polsko i Maďarsko Hitlerovi napomáhaly ohrožovat československé pohraničí a tím nepřímo nutily Československo, aby přijalo německé podmínky. Polsko mimochodem využilo
příležitosti a zabralo Těšínsko. Hitler chtěl zatím uznat Polsko jako
druhého partnera, ovšem pod podmínkou, že Německu vrátí přístav
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Danzig (Gdaňsk) a umožní mu volnou cestu „polským koridorem“
do Východního Pruska. Ze strany Hitlera to byl za těchto okolností
velice umírněný požadavek. Ale v následné diskuzi, která proběhla
ještě téže zimy, Hitler zjistil, že Poláci se tvrdošíjně brání tomuto
ústupku, a navíc mají přehnané mínění o vlastní síle. Přesto stále
doufal, že budou souhlasit s dalším jednáním. Až do 25. března
1939 ujišťoval vrchního armádního velitele, že si „nepřeje řešit otázku Danzigu použitím síly“. Názor však změnil kvůli nečekanému
činu Británie, který následoval po Hitlerově nejnovějším jednání.
V prvních měsících roku 1939 byli čelní představitelé britské
vlády šťastní, jak nebyli už dlouho předtím. Uklidňovalo je přesvědčení, že jejich intenzivní zbrojení, zbrojní program Ameriky a ekonomické těžkosti Německa snižují nebezpečí. 10. března
Chamberlain důvěrně sdělil své stanovisko, že míru lze dosáhnout
snáze než kdy předtím. Vyjádřil naději, že do konce roku bude
uspořádána nová konference o odzbrojení. Dalšího dne sir Samuel
Hoare, předchůdce Edena ve funkci ministra zahraničí, nyní mi
nistr vnitra, v projevu slibně naznačil, že svět vstupuje do „zlatého
věku“. Ministři ujišťovali své přátele a kritiky, že vážná ekonomická situace neumožňuje Německu vést válku a že Němci se zavázali dodržet podmínky, za kterých jim britská vláda nabídla pomoc
v podobě obchodní smlouvy. Dva ministři, Oliver Stanley a Robert
Hudson, se zrovna chystali do Berlína, aby smlouvu dojednali.
Tentýž týden zveřejnil časopis Punch karikaturu, která znázorňovala populární postavičku „Johna Bulla“, jak s úlevou procitá ze
špatného snu a nedávná „válečná panika“ přitom vylétá oknem. Ještě
nikdy nepanovaly tak absurdně optimistické iluze jako v týdnu, jenž
v roce 1939 vyústil v „březnové plány“.
Nacisté mezitím podporovali separatistické hnutí a na Slovensku, aby tak vyvolali rozkol zevnitř. Páter Tiso, který stál v čele slovenské vlády, navštívil v Berlíně Hitlera. 14. března pak Slovensko
vyhlásilo nezávislost. Polský ministr zahraničí plukovník Beck mu
veřejně vyjádřil plnou podporu. Když český prezident ustoupil
Hitlerovým požadavkům a přistoupil na zavedení „Protektorátu“
ve zbytku Čech a Moravy, vpochodovaly 15. března 1939 německé
oddíly do Prahy a obsadily zemi.
Při podpisu mnichovské dohody na podzim předcházejícího
roku se britská vláda zavázala, že bude chránit Československo proti
agresi. Ale před dolní sněmovnou britského parlamentu Chamberlain prohlásil, že odtržení Slovenska podle něj tuto garanci anulovalo
20

a že se necítí tímto závazkem povinován. I když vyjádřil politování
nad tím, co se stalo, sdělil sněmovně, že to není důvodem pro „odchýlení se“ od britské politiky.
Avšak během několika dnů Chamberlain náhle učinil naprostý
obrat, který měl dalekosáhlé následky a ohromil celý svět. Překotně
se rozhodl, že znemožní Hitlerovi jakýkoli další postup, a 29. března
nabídl Polsku, že ho bude chránit proti „každému zásahu, který ohrozí
polskou suverenitu a o kterém si bude polská vláda myslet, že je nutné se
mu postavit“.
Není možné posoudit, co ovlivnilo jeho jednání nejvíce, zda tlak
veřejného rozhořčení, nebo vlastní pobouření či zlost, že ho Hitler
oklamal, anebo ponížení, že v očích svého lidu vypadá jako hlupák.
Většina z těch, kteří podporovali a schvalovali jeho politiku
ústupků, reagovala stejně bouřlivě. Výtky „druhé poloviny“ národa,
která této politice nedůvěřovala, je ještě posílily. Rozkol byl zažehnán a všeobecná vlna podráždění znovu sjednotila národ.
Neomezené podmínky garance vložily osud Británie do rukou
polských vládců, lidí s velmi nespolehlivými a proměnlivými názory. Kromě toho nebylo možné splnit podmínky bez pomoci Ruska.
Přesto nebyly učiněny žádné předběžné kroky, které by zjistily, zda
je Rusko ochotno takovou pomoc poskytnout a Polsko ji přijmout.
V době, kdy vládní kabinet schvaloval záruky dané Polsku, neznal ani znění zprávy Výboru náčelníků štábů. Kdyby vláda zprávu
znala, bylo by jí jasné, že je v podstatě nemožné poskytnout Polsku
nějakou účinnou ochranu.1 Nebylo však jisté, zda by to mělo nějaký
význam při náladě panující v zemi.
Při projednávání přijal parlament záruky jednohlasně. Lloyd
George jako jediný sněmovnu varoval, že pokud vezme na sebe tak
velkou odpovědnost a nezajistí si nejprve podporu Ruska, jedná
se sebevražednou pošetilostí. Záruky Polsku musely nevyhnutelně vést k brzké explozi a vyvolat válku. Spojovaly největší možné
pokušení a zjevnou provokaci. Hitlera podněcovaly k tomu, aby
dokázal, jak neúčinné jsou takové záruky dané zemi ležící daleko
od Západu. Tvrdohlaví Poláci však byli díky nim stále méně ochotni
ustoupit mu v čemkoli a zároveň mu znemožňovali vycouvat, aniž
by „ztratil tvář“.

1 To mi sdělil krátce poté pan Hore-Belisha, který byl tehdy ministrem války, a také
lord Beaverbrook, jenž se o záležitosti dozvěděl od dalších členů vlády.
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