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Úvod

Stojí téměř v každé vesnici, kamenné připomínky těch,
kteří se nevrátili z první světové války, pomníky se jmé-
ny mladých mužů i otců rodin, kteří zahynuli kdesi na bo-
jištích. Někteří tam mívají své fotografie, vybledly časem,
ale tváře jsou ještě k rozeznání: prostí lidé stvoření pro
pole úrodná a ne válečná, kteří jednou, po poctivém živo-
tě, chtěli umřít doma. Vzala si je země u Přemyšlu a Lvo-
va, na Piavě, či v bezútěšné haličské rovině.

Zvláště ti první odcházeli do války s nadějí, že se brzy
vrátí. Slibovali jim to v rozkazech i v novinách. Plno váleč-
ných propagandistů se koncem července a v srpnu 1914
našlo ve Vídni, Berlíně, Petrohradě, Paříži i v Londýně. Všu-
de tu byly „válečné strany“. Tak nazvala historie vládce,
politiky a vojáky, kteří léta zakládali na velkou válku. Při-
pravovali světu a většinou i sobě neštěstí, které mělo po-
ničit celé 20. století. Proto se k ní vracíme, i když o ní exis-
tuje už nespočitatelná literatura. Nechceme ji rozšiřovat
staronovým přehledem, popisem či soustavným výkladem
hlavních událostí vojenských, politických a z válečného
zázemí. Volíme formu kapitol pestřejšího obsahu, které
se nevyhýbají ani ilustrativním podrobnostem svědčícím
zároveň o podstatném. Zvláštní pozornost bude patřit
české tematice, „české otázce“, kterou světová válka ote-
vřela možnostem různých řešení.
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přesto na ně Pašićova vláda odpověděla smířlivě. Rakous-
ké válečníky však už předem neuspokojila. Vzápětí vyda-
li rozkaz – na Bělehrad!

Kdyby jen tam! Už bylo zřejmé, že Evropa žila několik
let na sudu prachu. Nespoutatelné zbrojení potřebovalo
cíle a oběti. Velmoci si začaly vzájemně vyhlašovat válku.

Někteří z nejodpovědnějších přece jen zaváhali, nebo
je aspoň na chvíli zamrazilo. Aspoň se to pak o nich vy-
právělo. Tak si prý císař František Josef povzdechl: „Bu-
du š�asten, když skončíme válku bez zlámaných žeber
a jen s modřinami.“ Ani ruský car své říši příliš nevěřil.
Radil se prý na dálku i se zlověstným Rasputinem, který si
na Sibiři léčil rány od zneuctěné venkovanky. Dostal od-
pově�, aby se války vystříhal. Jiní se do války hnali bez-
ohledně, i generálové a politikové z Vídně a Petrohradu.
Vlastně do ní bezohledně hnali jiné, na ně fronta neče-
kala a ze zázemí všechno vypadalo na triumf.

„Žádná generace nebyla tak brutálně zaskočena sku-
tečnostmi!“ postěžoval si Max Brod za své mladé vrstev-
níky. Snění o plné svobodě člověka, tak příznačné pro
počátek 20. století, bylo zahlceno blátem zákopů, zabi-
to v nekonečných bitvách, zadušeno zupáctvím, nouzí
a hladem. Spory o smyslu dějin a kultury umlčely šrap-
nely. Hrůzná úroda z válečných polí dala potravu jen pro
krizi individualismu, včera ještě tak ceněného. Člověk byl
ohrožen na smrt a s ním celé národy.

Vývoj války však zaskočil i většinu těch, kteří ji schys-
tali. Celé říše se propadly do dějin. Zdvihly se nové síly,
jež chtěly měnit své země, ba celý svět a přinesly mu no-
vá neštěstí. Povstávaly nové státy, které se donedávna
zdály jen představou, nenaplnitelností.
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Pět let a ještě déle

Našel jsem tu myšlenku nejdříve u Maxe Broda, ale pak
jsem ji četl i jinde. Válka započatá v létě 1914 prý už ni-
kdy neskončila. Skutečný mír po ní nepřišel, jen občasná
rozjasnění, plný jas trvale zmizel. Jde jistě o osobní do-
jem umocněný ještě povzdechem, že kdo nežil před ro-
kem 1914, nepoznal sladkost života. Málokdo v českých
zemích mohl tak cítit, ale přesto přiznejme Brodově zčás-
ti generačnímu pocitu právo na vyslovení. Vyplynul také,
a Brod to později i řekl, z důvěřivé bezstarostnosti, z pří-
jemných nálad v určitém kulturně-sociálním prostředí,
které válku považovalo za přežitek, za historicky vyříze-
nou metodu. Na vojenské stratégy a důležitě vystupují-
cí diplomaty se dívalo jako na figurky z humoristických
listů. Možná, že byli směšní, ale s válkou to mysleli doo-
pravdy.

Každá evropská velmoc měla, jak už víme, svou váleč-
nou stranu. Hlídaly se navzájem a zároveň čekaly, která
začne. Příležitostí k tomu bylo dost. Snad i proto se zdá-
lo, že se všechny nechají padnout. Jen se zaharaší slovy,
uspořádají se manévry navíc, a zase bude ticho.

Také z výstřelů, které 28. června 1914 zabily v Sarajevu
příštího vládce Rakousko-Uherska arcivévodu Ferdinanda
a jeho ženu, se časem poztrácela ozvěna. Aspoň navenek
umlkala. Mnohým v Evropě nejdříve zatrnulo, ale pak se
zklidnili. Vše se jistě urovná politicky. Ztišily se i rozbouře-
né noviny. Až nečekaně najednou vykřikly do světa hroz-
né slovo – ultimátum! Poslalo je Rakousko-Uhersko Srb-
sku a nepřálo si, aby je v Bělehradě přijali. Bylo urážlivé,

10

První světová válka a česká otázka

1svetova.qxd  6.6.2004  16:43  StrÆnka 10



nou než berlínskou orientaci, mohla být i prostředkem
k ovlivňování rakouské vnitřní politiky, a tak vlastně ce-
lého středoevropského vývoje. Bismarck ji plánoval jako
tajný spolek proti všem, rakousko-uherský ministr za-
hraničí Andrássy chtěl však v ní za protivníka označit jen
Rusko. Taková myšlenka se nelíbila německému císaři Vi-
lémovi I., který si nepřál roztržku mezi Hohenzollerny
a Romanovci. Andrássy ale trval na svém a Bismarck, ač
nerad, musel jeho návrh přijmout. Viléma donutil k po-
volnosti hrozbou odstoupení celé vlády. Telegrafoval mu
3. října 1879 ultimativně do Baden-Badenu, „aby hned
vyslovil souhlas, nebo zítra už nebude mít žádného mi-
nistra“. Vilém ustoupil: „Bismarck je pro Německo ko-
neckonců důležitější než já sám,“ řekl na vysvětlenou.

Smlouva ze 7. října 1879 se pro oba partnery měla stát
poutem spojujícím je až k hořkému konci. V habsbur-
ském soustátí podpořila dualismus a vliv ma�arské aris-
tokracie, působila tak proti změnám v její vnitřní struktu-
ře, především proti federalistickým tendencím, i z jiných
důvodů však asi jen těžko úspěšně realizovatelným. V ně-
meckém zahraničním úřadě si zanedlouho založili „akta
o Češích“, v nichž sledovali vývoj české politické scény,
zejména její úsilí o zřízení vlastního státu v monarchii.
„Slovanský stát mezi Bavorskem a Slezskem by pro nás
byl rozhodně nepohodlný,“ vyjadřoval se Bismarck. A do
Vídně dával zřetelně najevo, že nějaké „federalisticko-slo-
vanské Rakousko“ Berlín nepřijme.

To už bylo v době, kdy svou politiku aliancí rozšířil do
prostoru Itálie. Využil k tomu zdrcujícího ohlasu, který
v italských politických kruzích měla v květnu 1881 fran-
couzská anexe Tunisu. Římští kolonizátoři pokládali Tunis
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Pět let trvalo, než se za světovou válkou mohla udělat
mírová tečka. Poražení se zhroutili už na podzim 1918, ač
se jejich katastrofa čekala až na jaře příštího roku. Proto
nedošel generál Foch do Berlína – ač ho k tomu mnozí
pobízeli, proto se prezident Masaryk vrátil domů bez voj-
ska – ač si plánoval návrat v jeho čele. Přesně pět let poté,
co Gavrilo Princip stiskl v Sarajevu, spouš� revolveru, by-
la ve Versailles podepsána mírová smlouva s Německem.

„Je to vítězství, pane velvyslanče?“ zeptal se vrátný
na francouzském ministerstvu zahraničí Julesa Cambo-
na, který se právě vracel z versailleského zámku.

„Ano, je to vítězství,“odpověděl Cambon, ale hned
dodal: „Všichni si myslí, že je všechno skončeno, ale já
se ptám, co začíná?“

Začínal mír, v mnohém životný, v lecčems problémo-
vý. Stejně naléhavou byla však otázka – i kvůli míru –, jak
začalo to, co přineslo válku.

Aliance pro válku

Zlomový bod ve vývoji směřujícím k válce bývá hledán
ve vzniku aliancí, spojenectví různých velmocí. Nebyl to
jistě důvod jediný, ale působil, předznamenával i vytvá-
řel. O zrod první z nich, která se pak stala páteří a kon-
stantou Trojspolku, se postaral německý kancléř Bismarck:
byla to smlouva Německa s Rakousko-Uherskem pode-
psaná v říjnu 1879. Bismarck jejím uzavřením sledoval
několik cílů. Měla od Německa vzdálit jakoukoli hrozbu
budoucí mezinárodní izolace, chtěla habsburskou mo-
narchii oddělit od západních velmocí a znemožnit jí ji-
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v roce 1891 smluvně přiblížily Francie Rusko, oba poci�u-
jící jistou mezinárodní izolaci. Mimořádný mezinárodní
dosah měla mít „srdečná dohoda“ Británie a Francie z ro-
ku 1904, která vymezovala koloniální zájmy a zároveň
mířila proti mocenským ambicím Německa. Ty vzrostly
jako následek „hospodářského zázraku“, ekonomického
vzestupu Německé říše, i v důsledku jejího vnitropolitic-
kého ovzduší, v němž se ke slovu dostávali lidé a institu-
ce prosazující německou „velikost“ ve světě. Nový císař
Vilém II. se vyznačoval ctižádostí, která sice zakrývala
i určitou vnitřní nejistotu, mezinárodně měla ale občas
dramatické důsledky. Z politické scény byl odvolán opatr-
nější Bismarck, německá zahraniční politika se stala dra-
vější a méně obezřetnou. Opřela se také o mohutné zbro-
jení, zvláště námořní, které otevřelo všeobecné světové
zbrojení. Mezinárodněpolitické pokusy je krotit ztrosko-
távaly. Vzestupem německé námořní moci zasahovaná
Británie se několikrát pokusila se s Německem smluvně
domluvit, ale neuspěla. Její vztahy s Francií tím zniterni-
ly do podoby spojenectví. Británie projevila také zájem
o dohodu s Ruskem, který byl v Petrohradě opětován:
Ruskem otřásla porážka ve válce s Japonskem v letech
1904–1905, proto usilovně hledalo mezinárodní opory.
Smlouva z roku 1907 dotvářela britsko-francouzsko-rus-
ký blok Trojdohody mířící proti Trojspolku. Ten byl vnitřně
oslaben francouzsko-italskou dohodou z roku 1902, za-
vazující smluvní stranu k neutralitě v případě, že by byla
„přímo nebo nepřímo napadena jednou nebo několika
mocnostmi“.

Po zlomu století pocítil svět několik mezinárodních
krizí, které mohly být přijímány jako znamení, že jeho

15
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za svou zájmovou sféru a porážku nesli těžce. V dalších
sporech o orientaci italské zahraniční politiky už zvítězil
směr protifrancouzský. Doprovázely ho nabídky na uza-
vření „přátelství“ směrované k Rakousko-Uhersku a Ně-
mecku. V obou zemích je tlumočili tajní poslové, italská
vláda si nebyla jista ohlasem, a proto nevolila obvyklou
diplomatickou cestu.

Bismarck skutečně načas váhal se zaujetím určitější-
ho stanoviska. Italská karta se mu zdála podružná, při
své známé neomalenosti měl pro Itálii spíše pohrdlivá
slova (šakal plížící se za velkými dravci, jemuž apetit vy-
rostl dříve než zuby), ale vývoj mezinárodní situace ho
přiměl na ně zapomenout. Navíc mohl Itálii potřebovat
v antifrancouzském bloku, ostatně sám přece pomohl
italsko-francouzské napětí živit až k tuniskému případu.
Rakousko-Uhersku se italský návrh garanční smlouvy do-
cela hodil – dosud mělo ve vztahu k Itálii spíše problé-
my –, a když souhlasil Bismarck, byl Trojspolek v roce
1882 na světě. Vojenská cena Itálie se Berlínu a Vídni zdá-
la nevelkou, svazek s ní hodnotily spíše politicky. V pří-
padě konfliktu s jinou evropskou velmocí se habsburská
říše už neměla obávat italské rány do svého týlu.

Koncem 19. století se svět „rozděloval“: týkalo se to
hlavně území určených ke koloniálnímu podřízení, i ně-
kterých dalších strategicky a jinak citlivých či neklidných
oblastí. Přisvojovaly si je velmoci, bu� přímo koloniální
správou, nebo „jen“ politickým vlivem a „dohledem“. Dá-
lo se tak i za jejich vzájemného soupeření. To proti sobě
postavilo Británii a Francii a působilo nepříznivě na vzta-
hy britsko-ruské. Jiné faktory zase napětí mezi soupeři
zmírňovaly a přiváděly je k domluvám a dohodám. Tak se
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nepřátelích a o vlastních ušlechtilých úmyslech a cílech.
Začínali působit různí „slovaři války“ – jak je pak s de-
spektem a rozhořčením nazval Franz Werfel.

Danajský dar

K výbuchům směřoval stále doutnající Balkán. Trvale ne-
klidno bylo v Bosně a Hercegovině, kterou si přisvojilo
Rakousko-Uhersko. Frivolní písnička brala její „dobývání
pro císaře pána a jeho rodinu“ s humorem. Zprvu se po-
litici a vojáci domnívali, že půjde o veselý pochod s de-
chovkou v čele. Krutě se zmýlili, vojska přicházela do kra-
jů přivyklých nenávisti a bojům. Krví se živíme, zpívalo se
v jedné bosenské písni, a ani duše tu nemá klid. I hroby
poznávaly, co je neuhasitelná záš�.

Celá staletí vládli Bosně a Hercegovině Turci. Zničili bo-
senský stát a dobyli téměř celý Balkánský poloostrov. Tře-
tinu obyvatel Bosny zabili, nebo odvlekli, jiným dovolili
přijmout islám, k němuž se přihlásili i místní šlechtici. Et-
nicky „nejčistší“ jihoslovanské území začalo vnitřně dělit
náboženství. Nesnášenlivě a nesmiřitelně. Srbové byli pra-
voslavní, Chorvaté katolíci, část bosenského obyvatelstva
se stala muslimy.

Nadlouho zapomenuté země se světu připomněly
v roce 1875 zoufalým povstáním. Vzbouřili se především
křes�anští rolníci, jimž muslimové vlastnící půdu byli zlý-
mi pány, téměř otrokáři. Ani cařihradská vláda je nijak ne-
šetřila a také její služebníci si při vybírání daní přicházeli
na své. Boje vyháněly z domovů tisíce lidí, utíkali do Uher,
nebo do Černé Hory. Hořela stavení a s nimi hospodáři,
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poklidná budoucnost – očekávaná intelektuály a mode-
lovaná kulturou – se problematizuje. Způsobily je němec-
ké mocenské demonstrace v severní Africe, habsburská
anexe Bosny a Hercegoviny, konfliktní napětí kolem Tu-
recka zmítaného modernizující revolucí. Právě situace
Turecka podnítila už i přímá válečná střetnutí. Turecko
napadla v roce 1911 Itálie a zanedlouho pak svaz bal-
kánských států, Bulharska, Srbska, Černé Hory a Řecka.
Válka skončila rychle, zato o mír se vyjednávalo dlouho.
Přihlásily se některé velmoci se svými balkánskými zájmy,
Rakousko-Uhersku se nelíbilo posílení nenáviděného Srb-
ska a mínilo mu zabránit ve vzestupu třeba zbraněmi.
Za Srbsko se v zájmu vlastních mocenských interesů sta-
vělo Rusko, habsburské monarchii dodávali odvahu z Ně-
mecka, ujiš�ujíce ji „stálou vojenskou věrností“.

V polovině roku 1913 se balkánský blok rozpadl, Bul-
harsko se dostalo do otevřeného boje se svými včerejší-
mi spojenci. Podlehlo, což znamenalo jeho územní ztrá-
ty. Vplétání mocností do balkánských poměrů poté ještě
zesílilo, Rakousko-Uhersko trvale myslelo na „zkrocení“
stále sebevědomějšího Srbska. V Německu byli Slované
vůbec poci�ováni jako vážný protivník, který by měl být
sražen, stejně jako jejich „podporovatelé“ Románi (Ga-
lové). Sám císař Vilém II. mluvil o příštím „existenčním“
boji Germánů s těmito dvěma nepřáteli a náčelník ně-
meckého generálního štábu Moltke psal svému rakous-
kému kolegovi Conradovi von Hötzendorf, že v evrop-
ské válce, která musí přijít, „půjde o boj mezi Germány
a Slovany“. Neklid v Evropě živilo pokračující zbrojení,
posilování branných sil a různé podoby z nacionalismů
vyrůstající propagandy, nešetřící úvahami o válce, bojích,
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govina měnily nejvíce, i když agrární vztahy si podržely
charakter zvyklostí z tureckých časů. Kvůli nim proto také
několikrát zahřmělo. Neklid vyvolávaly i snahy o církevní
a školskou autonomii, pro každé náboženství samozřej-
mě zvláštní. Muslimové zůstávali dál osobitou „národ-
ností“, tvořili asi třetinu obyvatelstva. Nejvíce, skoro po-
lovina, bylo Srbů.

„Dočasnou“ okupaci chtěli ve Vídni změnit v trvalé při-
vtělení. Ministr zahraničí Aehrental pro to našel vhod-
nou chvíli, když Turecko a Balkán zasáhla mladoturecká
revoluce. Jen ruskému kolegovi Izvolskému naznačil, co
zamýšlí, jinak postavil svět a Bosnu a Hercegovinu před
hotovou věc. Anexe prohlášená 7. října 1908 byla záro-
veň dárkem císaři Františku Josefovi k výročí šedesátile-
tí jeho vlády.

Nebyl to š�astný dar. Už berlínský kongres se ukázal
být sporným dárcem a anexí si Rakousko-Uhersko jen při-
dělalo starosti. Popudilo si některé velmoci, dokonce to
vypadalo na válku se Srbskem, ale neuhodilo a ostrá slova
vybledla. Zůstala však nenávist k okupantům, příznačná
třeba pro mladou tajnou mládežnickou organizaci Mladá
Bosna. Patřil k ní i student Gavrilo Princip. Ten v Sarajevu
zabil 28. června 1914 Rakousko-Uhersku následníka trůnu
a dvacátému století naději, že bude věkem dorozumění.

Chlapec a muž

Před šibenicí zachránilo Gavrila Principa jen pár dnů, kte-
ré mu v době sarajevské vraždy následníka habsburské-
ho trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie chyběly
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kteří třeba ani netušili, proč se střílí a vraždí. K smrti sta-
čilo být jiné víry. Povstání zažehlo velký mezinárodní kon-
flikt, který hlavně díky ruskému zásahu téměř zdecimo-
val Turecko. Zisky vítězů se však jiným mocnostem zdály
přílišné, a tak se na berlínském kongresu v létě 1878 upra-
vovala mapa jihovýchodní Evropy.

Angličané chtěli zabránit tomu, aby se o Bosnu a Her-
cegovinu podělily jihoslovanské státy. Německý kancléř
Bismarck souhlasil: „Jen silná velmoc, která má dostatek
sil, by tu mohla zjednat pořádek a zabezpečit zdejšímu
obyvatelstvu budoucnost.“ Onou velmocí myslel Rakous-
ko-Uhersko. Spolu s Angličany věřil, že se Vídeň postará
o to, aby v balkánském prostoru nedošlo k „nadvládě slo-
vanské rasy“. Námitky Turecka byly zbytečné: formálně
zůstával sultán pánem obou provincií a okupace byla pro-
hlášena za dočasnou. Nikdo samozřejmě této juristické
komedii nevěřil.

Vojska generála Filipoviče se dala na pochod. Žádná
rota, jak předpovídal ministr zahraničí Andrássy, ale ně-
kolik divizí. Měly co dělat. Bosenští páni vzbouřili „proti
cizákům a vetřelcům“ své muslimské poddané. Shořelo
město Brčko, zkrvavěla půda u Tuzly, snad nejhůře bylo
v Sarajevu.

„Na naše oddíly stříleli z každého domu, z každého
okna, z každé brány,“ stěžoval si pak rakouský vojenský
bulletin. „V mnohých případech střílely ženy. Dokonce
i nemocní a ranění ve vojenské nemocnici se aktivně
zúčastňovali boje. V hlášeních se hovoří o neuvěřitelných
projevech fanatismu. Bohužel jsou naše ztráty velké.“

Okupované země dostalo na starost rakousko-uherské
ministerstvo financí. Hospodářsky se také Bosna a Herce-
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„osvobozenecká revoluce“, pro niž prý atentát na cizí
vládce, „tyrany“, připraví náladu a ovzduší.

Principův atentát však rozpoutal nenávist hrůzných
rozměrů. Vůbec to nebyl schopen domyslit a pochopit.
Viděl jen svůj „svět“ a v něm budoucí jednotu Jihoslova-
nů opřenou samozřejmě o Srbsko. Ruku s revolverem mu
prý zvedaly „pomsta a láska“. Oboje ve jménu národa.
Za něj obětoval i život svůj, aspoň to ve vězení prohlašo-
val. Živý z něho opravdu nevyšel, umřel v Terezíně v dub-
nu 1918.

Principova obě�, následník habsburského trůnu arcivé-
voda František Ferdinand d'Este, má různé literární a his-
torické podoby. Dokonce zcela protichůdné. Ze Švejka ho
známe jako „tlustého Ferdinanda z Konopiště“ a z další
beletrie jako válkychtivého partnera německého císaře.
Z jiných zdrojů zase jako prchlivého zámeckého pána po-
sedlého lovem. Včerejší zatracování střídá dnes v části
publicistiky adorace: František Ferdinand je jí velkým Evro-
panem, dokonce politikem demokratickým, s nadějnými
reformními plány. Nic z toho se blíže nespecifikuje, fak-
ty nezatížené teze zřejmě lépe znějí. Libujeme si prostě
v extrémech: černou pak snadno přebarví bílá, místo ne-
návisti a posměšku přichází úklona a obdiv. Neš�astné-
mu Františku Ferdinandovi však žádné legendy nepro-
spívají.

Nedočkavší se čekatel trůnu byl osobností s význač-
nými vlastnostmi, které se dají považovat i za rozporné.
Proti zatuchlému dvoru si vybojoval právo na lásku, ač
z ní vznikl morganatický svazek. Dvůr ho za to nenáviděl
až za hrob: pohřeb, který jemu a hraběnce Chotkové uspo-
řádal, byl nestoudným projevem nemravných mravů. Pra-
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do dvaceti let. Teprve od tohoto věku mohl obžalované-
ho stihnout v habsburském soustátí trest smrti. U Princi-
pa došlo na chvíli ke sporu o to, kolik mu vlastně bylo.
V knize křtů je jako datum jeho narození zapsán 13. čer-
ven 1894, v matrice narozených však 13. červenec. Ten
také platil, druhý zápis by znamenal smrt.

„Byl jsem vždy tiché, citově založené dítě, stále vážný,
nad knížkami a obrázky,“ vyznal se Princip ve vězení psy-
chiatrovi. Tak se opravdu od dětství jevil i svému okolí.
Brzy a hodně četl, choval se klidně, pral se, jen když cítil
nespravedlnost. Nadání však nestačilo k tomu, aby do-
končil střední školu. Rozptylovala ho starost o živobytí
a členství v tajné organizaci Mladá Bosna, která chtěla
násilně osvobodit svou zemi od Habsburků.

Princip byl hrdý bosenský Srb, jako většina jeho před-
ků. Jmenovali se původně Čekové, až začátkem 19. sto-
letí přijali jméno Princip, protože takového „vůdce“ měli
mezi sebou a byl jím uznáván v celém kraji. Gavrilo však
vůdcovský typ ani trochu nebyl. „Považovali mě za sla-
bocha, za člověka, který se přílišným studiem literatury
úplně zničil,“ vyprávěl o sobě. „Také jsem se přetvařoval,
že jsem slaboch, ač jím nejsem.“ Za hlavní důkaz svého
tvrzení považoval to, že 28. června 1914 na Františka Fer-
dinanda vystřelil. Neselhal, jako několik jeho druhů chys-
tajících se také k atentátu. Bohužel neselhal.

Nikdy těch tragických výstřelů nelitoval. Ani potom, co
se dozvěděl, že posloužily jaké záminka k rozpoutání vel-
ké války. „Nevěřím, že světová válka je důsledkem atentá-
tu, necítím se vinný tímto neštěstím,“ odporoval. Ozna-
čoval se za idealistu, který si přál jednotu Srbů, Chorvatů
a Slovinců. Nenávisti mezi nimi zažil dost, ukončit ji měla
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ním chtěl jak oslabit Uhry, tak učinit svou říši zajímavou
pro všechny Jihoslovany. Srbsko by pak pro mnohé ztra-
tilo kouzlo, které se podílelo na vyvolávání balkánského
neklidu. Chorvaté se však také nechovali, jak si násled-
ník přál, a tak na trialismus začínal zapomínat.

Českou politickou scénu by si tím jistě nezískal. Ferdi-
nand nedbal na historické státní právo, jímž obhajovala
nároky novodobého českého státu v rámci habsburské
monarchie. Byli si proto zatím cizí. Dráždil také následní-
kův dynastismus a konzervatismus, které středostavovská
česká společnost, vyznávající nacionalismus a ideologic-
kou směs demokratismu a lidovosti, pokládala za „zpá-
tečnické“. V Čechách si Ferdinand rozuměl jen se šlech-
tou, patřila ostatně k jeho hlavním politickým oporám.

Nejbližší byla Ferdinandovi asi kombinace jednotné
stmelené říše s autonomií jejích národů. Byla tato koncep-
ce ale vůbec reálná? Následník chtěl říši nejprve zklidnit,
nevehnat ji tedy ani do války. Na Konopišti se nikdy žád-
ná nesjednávala, František Ferdinand nepatřil k rakouské
válečné straně. Posloužil jí až svou tragickou smrtí.

Konce června se následník chystal na manévry v Bos-
ně a Hercegovině. Dopoledne 28. června ho čekali v Sa-
rajevě. Už počátkem června varoval srbský vyslanec v Ra-
kousku Jovanović svého známého, rakouského ministra
Bilinského, že následníkova cesta může vyvolat bouřlivé
demonstrace bosenské mládeže. Co když bosenský vo-
ják vystřelí ostrý náboj v nesprávném směru? – uvažoval
vyslanec nahlas. Taková slova nebylo těžké pochopit,
i když Bilinski se pak v memoárech snažil jejich význam
umenšit. Všechna varování – a bylo jich více a z různých
stran – byla přehlédnuta. František Ferdinand však před
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menily ze zvěčnělé habsburské tradice, kterou ale ztěles-
ňoval i sám Ferdinand.

Byl přesvědčen o „božském“ poslání Habsburků, o je-
jich mimořádné dějinné úloze. Měl autokrativní vztah ke
státu – a podle toho zacházel i s majetkem. Stejně se cho-
vali i další Habsburkové, jejichž osobní výdaje byly až hříš-
né. Stát byl především „on“, dnes následník a zítra císař.
Chtěl ho řídit prospěšně, věnovat se mu ze všech sil, být
dobrým panovníkem. Připravoval se na to léta.

Věděl, že říši bude nutné přetvořit. Za starého císaře
vnitřně znehybněla. František Josef sice denně úřadoval,
ale jinak měl rád klid – a dvůr mu ho dopřával. František
Ferdinand chtěl říši rozhýbat. Podařilo by se to? Věčná
otázka. Změny, o nichž uvažoval, zůstaly jen na papíře,
ve skicách a myšlenkách. Dokonce se nedá s určitostí po-
vědět, pro kterou by se rozhodl. S jeho jménem a s jeho
výkonnou kanceláří, v níž se chystala budoucnost mo-
narchie, je úvah a záměrů spojeno více. Všechny byly za-
měřeny na upevnění říše, na její vnitřní semknutí. Vůle
a předsevzetí však ještě ke zdaru nestačily.

Jinou konstantou byla snaha skoncovat s rakousko-
-uherským dualismem, který následník považoval za ne-
produktivní, hlavně vinou Ma�arů. Měl je v hluboké ne-
lásce, ale to ještě neznamenalo, že by je snadno zbavil
privilegií. Pokud uvažoval o federaci, tak už nikdy o dvou-
členné. Možností se zdála být trializace. U nás přežívá
představa, že by se pak zemím Koruny české dostalo stej-
ného postavení jako Rakousku a Uhrám. Ferdinand však
myslel na vytvoření Velkého Chorvatska. Přesložitá pro-
blematika jižních Slovanů obývajících území s nejrůznější
správou mu nejen dělala starosti, ale jejím novým řeše-
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ním stanoviska slyšet ještě Tiszu. Uherský ministerský
předseda řekl odpoledne 30. června Berchtoldovi, že je
proti vojenské akci, a příštího dne to opakoval císaři. Útok
na Srbsko se mu totiž zdál být signálem k velké válce, kte-
rou si – podle jeho názoru – nemohla říše dovolit.

Ve Vídni se proto rozhodli zeptat se Německa, zda
jim bude krýt záda proti Rusku a zda se postará také
o „zklidnění“ Itálie a Rumunska. Několik dokumentů
o tom přivezl 4. července do Berlína šéf Berchtoldova ka-
binetu hrabě Hoyos. Měl být jen listonošem, když však
poznal válečnickou náladu v Německu, připojil k doku-
mentům názor svého ministerstva, že Srbsko by bylo
třeba napadnout překvapivým útokem a pak je rozdělit.
Císař Vilém slíbil Rakousko-Uhersku, že bude meziná-
rodně krýt přepadení Srbska. Vyslovil svůj souhlas bez
porady s vládou, jen tak při obědě s rakousko-uherským
velvyslancem. Kancléř Bethamnn-Hollweg se zase s jeho
rozhodnutím ztotožnil během procházky v zámeckém
parku. Také za takových okolností se tedy rozhodovalo
o válce.

Viléma ani německé vojáky prozatím neznepokojova-
lo, že by z balkánské jiskry mohl vzniknout evropský pla-
men. Cítili se ostatně silnými a chtěli případně srazit ně-
které protivníky raději te� než za čas, který by mohl
změnit poměr sil. Náčelník generálního štábu Moltke tvr-
dil, že Německo má nad Francií a Ruskem převahu v dě-
lostřelectvu, v puškách vyzbrojujících pěchotu a ve výcvi-
ku vojáků. Ministru zahraničí Jagowovi v květnu 1914
vykládal, že do tří let může být na tom protivník lépe
než Německo, a proto by bylo vhodné vést už nyní pre-
ventivní válku.
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cestou příliš klidný nebyl. Se synovcem Karlem mluvil již
koncem května o tom, že bude brzy zavražděn. Dovedl
ho přitom ke svému psacímu stolu.

„Tady, uvnitř, jsou papíry, které by se ti mohly hodit.
Když se něco stane, vezmi si je.“

Předtucha i varování se 28. června 1914 naplnily.

Ultimátum

Císař František Josef se o sarajevském atentátu dozvěděl
28. června pozdě odpoledne ve svém letním sídle v Isch-
lu. Cestu do Vídně nastoupil až příštího dne ráno. Mi-
nistr zahraničí Berchtold byl zase na svém moravském
panství, hned večer se ale vrátil do své pracovny na Mí-
čovém náměstí. Dopoledne 29. června přijel z manévrů
náčelník generálního štábu Conrad von Hötzendorf. Ve
štábu řekl, že na pořadu je válka se Srbskem, případně
s Ruskem. Během dne se do Vídně dostavil také uherský
ministerský předseda Tisza. Rakouský premiér Stürgkh
hlavní město v těchto dnech ještě vůbec neopustil. Roz-
hodující vládní činitelé mohli zahájit poradu o zaujetí
stanoviska k sarajevskému atentátu.

Conrad vyhledal v ministerstvu zahraničí Berchtolda
a navrhoval jediné – zaútočit na Srbsko. Tak si to aspoň
Berchtold poznamenal do deníku, kde slovo „válka“ opa-
koval třikrát za sebou. Pod dojmem Conradova názoru
referoval Berchtold 30. června císaři. „Nesmíme ukázat
žádnou slabost, jinak se u sousedů na jihu a východě
znemožníme a usnadníme jim vést rozkladné dílo ještě
důsledněji,“ tvrdil Františku Josefovi. Ten chtěl před vyřče-
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Pro svrchovaný stát by ovšem byly fakticky neakcepto-
vatelné. V ranní audienci 9. července seznámil Berchtold
s touto ideou císaře Františka Josefa. Musel za ním do
Ischlu, kam starý panovník už zase odjel. Císař souhlasil.

Tisza vznášel ještě chvíli námitky. Vymlouval mu je
hlavně jiný z uherských magnátů, ministr Burian, který rád
vládl a rozhodoval z pozadí. Na nové poradě s Berchtol-
dem a Stürgkhem 14. července řekl Tisza konečně své
„ano“ k myšlence vypracování „seznamu požadavků“ vů-
či Srbsku. Jejich konečné znění nebylo ještě hotovo, ale
jeho vypracování zůstávalo jen otázkou času.

Vypracováním ultimáta byl pověřen vyslanec Alexan-
der von Musulin. Měl vycházet z teze, že sarajevský aten-
tát představoval „dílo široce rozvětveného spiknutí, jehož
nitky vedou do sousedního království“. Musulin však pro
ni marně hledal důkazy. Neobstaral mu je ani sekční šéf
ministerstva zahraničí Wiesner, který byl poslán do Sara-
jeva pro náležité dokumenty. Žádné nepřivezl.

Musulinovi to nesmělo vadit. Dostal ostatně zkuše-
ného rádce v šéfovi politické sekce hraběti Forgachovi.
Tento diplomat choval k Srbsku až patologickou záš�.
Před lety byl vyslancem v Bělehradě a utrpěl tam kata-
strofální blamáž s tzv. Stefanovičovými dokumenty. Šlo
o padělky dosud sporného původu – prý se na jejich vzni-
ku podílel sám Forgach –, které měly dokázat tajné spo-
jení některých slovanských politiků z habsburské říše se
Srbskem. Podvod se prozradil a Forgach musel odejít na
bezvýznamné diplomatické místo v Dráž�anech.

Političtí přátelé však na něho nezapomněli a po čase
mu pomohli k vysoké funkci v zahraničním úřadu. Te�
bila hodina Forgachovy pomsty Srbsku. Ve vídeňském
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„Šéf generálního štábu mně ponechal na vůli,“ zazna-
menal si Jagow, „abych zacílil naši politiku na brzké ve-
dení války.“

V takové představě měla válka stvořit novou podobu
světa, včetně jeho koloniální části, rozhodnout o nadvlá-
dě na Balkáně, o ovládnutí Orientu a o hegemonii v Ev-
ropě.

Německý velvyslanec ve Vídni von Tschirsky se stal
pevnou oporou Berchtolda a Stürgkha. Použili ho i k ná-
tlaku na Tiszu. Ma�arský magnát stále ještě viděl ve vál-
ce vážné riziko pro říši a velvyslancovu intervenci odmítl:
prý by se nemělo nechat na rozhodnutí Německa, zda
má Rakousko-Uhersko udeřit, nebo ne. Tisza se obával
i rozkladu zázemí, které prý delší válku vůbec nevydrží.
Žádný jiný ministr o této věci neuvažoval. Případný kon-
flikt se jim jevil jako div ne snadná procházka a jako
vhodný prostředek ke zdolání vnitřních i vnějších obtíží
říše. Conrad von Hötzendorf o tom později psal docela
otevřeně: Dvě zásady tu stály ostře proti sobě – snaha
zachovat Rakousko-Uhersko jako konglomerát různých
národností a myšlenka ustavení národních států. Srbsko
bylo pro národní slovanská hnutí příkladem i povzbuzo-
vatelem. „Z toho důvodu,“ tvrdil Conrad, „a nikoliv jako
potrestání vraždy muselo Rakousko-Uhersko pozvednout
proti Srbsku meč.“

Na zasedání ministerské rady 7. července se definitiv-
ně zformovala rakouská „válečná strana“, povzbuzovaná
stále císařem Vilémem a jeho vídeňským velvyslancem.
V tomto prostředí se zrodila myšlenka předložit Srbsku
takové požadavky, které by měly ultimativní charakter
– na přijetí mělo mít Srbsko nanejvýš osmačtyřicet hodin.
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A bude válka

Evropa byla na žních nebo na dovolené a neměla tuše-
ní, že se na ni chystá válka. Válka se připravovala vlast-
ně jen proti Srbsku, její plánovači však nemohli vyloučit,
že z ní vzejde rozsáhlejší střetnutí. V každé z evropských
mocností se formovala „válečná strana“. Známe rakous-
kou – Conrad, Berchtold, Stürgkh. V Německu ji tvořili
císař Vilém II., generálové v čele s Moltkem, ministr za-
hraničí Jagow, představitelé těžkého průmyslu. Francouz-
skou vedl sám prezident Poincaré, jehož jméno se stalo
synonymem slova válka. V Paříži se ostatně celá desetile-
tí myslelo na odvetu za prohranou válku s Pruskem v ro-
ce 1870 a za ztráty vyplývající z porážky. V Rusku, které si
chtělo napravit mezinárodní prestiž narušenou neúspěš-
nou válkou s Japonskem, se k „válečné straně“ počítali
nejvyšší velitelé – vedení Suchomlinovem a Januškevičem
– a ministr zahraničí Sazonov. Také v britských vládních
kruzích se vytvářela – předseda vlády Asquith, první lord
admirality Churchill, někteří vlivní diplomaté. Vedle „vá-
lečných stran“ bylo ale dost politiků opatrných, varují-
cích, kolísavých či nerozhodných. Naprosto jednoznačné
odmítnutí války se čekalo od už mohutného a vlivného
mezinárodního dělnického hnutí. Zavazoval je k němu ba-
silejský manifest Druhé internacionály z listopadu 1912.

Rakousko-Uhersku záleželo na tom, aby se do jeho
přepadu Srbska nevmísilo Rusko. Berchtold proto chvíli
zdržoval odeslání ultimativní nóty do Bělehradu. Na ofi-
ciální návštěvě v Petrohradě byli totiž právě nejvyšší
francouzští představitelé, a dva spojenecké státy se tak
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státním archivu je uchováno několik jeho písemných ná-
vrhů, které chystanému ultimátu dávaly v rozhodujících
bodech punc nesmiřitelnosti.

Přes týden pracoval Musulin na znění válečného doku-
mentu. Společná ministerská rada ho schválila l9. červen-
ce. Souhlasil i Tisza, jen žádal doplnit ho prohlášením, že
kromě „opravy hranic“ nezabere říše žádné srbské úze-
mí. Nechtěl mít v Uhrách další Slovany. Jiní ministři však
zamýšleli Srbsko zcela rozbít.

Ultimativní nóta měla být Srbsku předána za čtyři dny.
Obsahovala deset požadavků, z nichž některé zásadně
zasahovaly srbskou samostatnost. Bezvýhradně kladná
odpově� se očekávala do osmačtyřiceti hodin.

Srbská vláda válečný konflikt s habsburskou říší neče-
kala. Její předseda Pašić odjel z Bělehradu na volební ces-
tu a řízení vládních věcí svěřil ministru financí Paučovi.
Ten si jako první v Bělehradě přečetl rakousko-uherské
ultimátum, které mu 23. července navečer předal vysla-
nec Giesl. Vzápětí se Pašić vrátil a jeho vláda dva dny ho-
rečně jednala o odpovědi. Radila se také v zahraničí.

Odpově� byla smířlivá a plná ústupků. Pašić ji osobně
pár minut po půl šesté navečer 25. července předal Gies-
lovi. Audience trvala devět minut. Ještě méně času sta-
čilo Gieslovi k tomu, aby zjistil nedostatečnost srbského
vyjádření. V půl sedmé už ho rychlík odvážel k hranicím.
Místo diplomatů měli jednat vojáci.
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nových spojencích, ale žádné neviděl. „Spojenci od nás
odpadávají ještě před válkou jako shnilá jablka!“ mu-
sel si poznamenat na jednu diplomatickou zprávu. „Na-
prosté zhroucení německé a rakouské diplomacie. Tomu
bylo možno a mělo se zabránit!“ Trojspolek opouštěla
Itálie a Vilém za to jejímu králi vyspílal „padouchů“ a „ho-
lomků“.

Jinak si v těchto dnech také pilně psal s ruským carem.
Chtěl, aby Rakousko-Uhersku dovolil beztrestně obsadit
Bělehrad a aby odvolal ruskou mobilizaci. „Celá tíha roz-
hodnutí spočívá nyní na Tvých bedrech, která ponesou
odpovědnost za válku, nebo za mír,“ vzkázal mu 30. čer-
vence. Znělo to pokrytecky.

Pokračování ruských vojenských příprav prohlásilo Ně-
mecko za důvod své mobilizace. Tak to sdělilo i do Fran-
cie, od níž však nečinnost očekávat nemohlo.

„Prohlásí-li, což nelze předpokládat, francouzská vlá-
da vůli k zachování neutrality,“ instruoval německý kanc-
léř Bethmann-Hollweg svého vyslance v Paříži, „sdělte,
že musíme žádat jako záruku přenechání pevností Toul
a Verdun, které obsadíme a po skončení války s Ruskem
vrátíme.“ To byla nehoráznost, na níž Francie nemohla
přistoupit. Ve Francii už převládala válečná nálada pro-
myšleně pěstovaná politikou. Každý, kdo mluvil proti vál-
ce, se vystavoval nebezpečí smrti. Atentát na socialistu
Jaurèse 31. července toho byl tragickým důkazem.

„Všechny dojmy, jichž z Berlína nabýváme,“ psalo fran-
couzské ministerstvo zahraničí v cirkulární depeši svým
vyslancům 31. července, „nutí k závěru, že si Německo
vytklo za cíl pokoření Ruska, rozklad Dohody, a kdyby to
nebylo dosažitelné, pak válku.“ Prezident Poincaré proto
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mohly okamžitě domluvit, jak se k rakouské vyzývavosti
zachovat.

„Je zapotřebí zabránit tomu,“ řekl Berchtold němec-
kému velvyslanci, „aby v Petrohradě bylo za šampaňské
nálady a pod vlivem pánů Poincarého, Izvolského a vel-
koknížat oslavováno sbratření, které by mělo vliv na sta-
novisko obou států.“

Ve Vídni věřili v izolovaný konflikt se Srbskem, a pro-
to velkoryse přeslechli varování, které přišlo z místa pro
ně nečekaného, z Londýna. Britská vláda vyslovila obavu,
že se válka rozroste v rozsáhlé střetnutí, jež oslabí celý
soudobý řád. „A� bude průběh věcí jakýkoliv,“ telegra-
foval do Vídně britský ministr zahraničí Grey, „je jisté, že
nastane všeobecné vysílení a zchudnutí, průmysl a ob-
chod budou zničeny, síla kapitálu podlomena. Dalším
důsledkem omezené možnosti výživy budou revoluční
hnutí jako v roce 1848. Rakousko-Uhersko velmi podce-
ňuje odolnost Srbska. Bude to za všech okolností zdlou-
havý, rozhořčený boj, který Rakousko-Uhersko neobyčej-
ně oslabí a v němž vykrvácí.“

Vídeňská vládní místa tomu nevěřila. Rozhodla se
26. července pro částečnou a za dva dny pro úplnou
mobilizaci. Dopoledne 28. července vypovědělo Rakous-
ko-Uhersko Srbsku válku. To už začalo mobilizovat také
Rusko, na něž se srbská vláda obrátila se žádostí o pod-
poru hned po podání rakousko-uherského ultimáta. Uka-
zovalo se, že „pochod na Bělehrad“ nebude asi žádným
výletem a že do války by mohla být zatažena celá Ev-
ropa.

O velké válce se v této chvíli rozhodovalo asi nejvíce
v Německu. Císař se jí přece jen obával. Rozhlížel se po
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