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Obsazení dramatu

Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko

Berchtold, Leopold, hrabě – ministr zahraničí, 1912–1915
Bienerth, Karl von, hrabě, podplukovník – vojenský přidělenec 

v Berlíně, 1910–1914.
Biliński, Leon von, rytíř – ministr pro Bosnu a Hercegovinu 

a ministr fi nancí Rakousko-Uherska
Hötzendorf, Conrad von – náčelník generálního štábu 

1912–1916 
Czernin, Otto, hrabě – legační rada velvyslanectví v St. Petěr-

burgu a zastupující velvyslanec za nepřítomnosti hraběte 
Friedricha von Szapáryho

František Ferdinand, arcivévoda – následník trůnu
František Josef I. – císař rakouský a král uherský 1848–1916
Bedřich, arcivévoda, vévoda těšínský – v červenci 1914 jmenován 

vrchním velitelem rakousko-uherské armády
Giesl von Gieslingen, svobodný pán – velvyslanec v Srbsku 

1913–1914
Hoyos, Alexander von, hrabě – šéf Berchtoldova kabinetu a spe-

ciální vyslanec v Berlíně v červenci 1914
Krobatin, Alexander von, svobodný pán, generál – ministr války
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Mensdorff , Albert von, hrabě – velvyslanec ve Velké Británii
Potiorek, Oskar – vojenský guvernér Bosny a Hercegoviny
Storck, Wilhelm von, rytíř – přidělenec v Bělehradě
Stürgkh, Karl, hrabě von – rakouský ministerský předseda
Szapáry, Friedrich von, hrabě – velvyslanec v Rusku, 1913–1914
Szögyény, Ladislaus von, hrabě – velvyslanec v Německu, 

1892–1914

BelgieBelgie

Albert I – král, 1909–1934 

FrancieFrancie

Barrère, Camille – velvyslanec v Itálii, 1897–1924 
Bienvenu-Martin, Jean-Baptiste – ministr spravedlnosti a úřa-

dující ministr zahraničních věcí na Quai d’Orsay v červenci 
1914 

Boppe, Jules August – velvyslanec v Bělehradě (1911–1912) 
a ministr fi nancí 1899–1902, 1906–1909, 1913–1914

Cambon, Jules – velvyslanec v Německu, 1907–1914 
Cambon, Paul – velvyslanec ve Velké Británii, 1898–1920
Dumaine, Alfred – velvyslanec v Rakousko-Uhersku, 1912–1914
Joff re, Joseph – náčelník generálního štábu francouzské armády, 

1911–1916
Laguiche, Pierre de, generál – vojenský přidělenec v St. 

Petěrburgu
Messimy, Adolphe – ministr války, 1911–1912 a v červenci–srpnu 

1914
Paléologue, Maurice – velvyslanec v  Rusku, 1914–1917
Poincaré, Raymond – prezident, 1913–1920
Robien, Louis de – přidělenec velvyslanectví v Sankt Petěrburgu
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Viviani, René – ministerský předseda a ministr zahraničí 
v letech 1914 a 1915, včetně období červenec až červen 1914

NěmeckoNěmecko

Below-Saleske, Klaus von – velvyslanec v Bruselu, 1913–1914
Bethmann Hollweg, Th eobald von – říšský kancléř, 1909–1917
Bülow, Bernhard von, kníže – říšský kancléř 1900–1909 
Chelius, Oskar von, generál – vojenský přidělenec v St. Petěr-

burgu a pobočník cara Mikuláše II., 1914
Falkenhayn, Erich von – pruský ministr války, 1913–1915
Griesinger, Julius Adolph, svobodný pán – velvyslanec v Běle-

hradě, 1911–1914
Jagow, Gottlieb von – ministr zahraničí, 1913–1916
Lichnovský, Karl Max von, kníže – velvyslanec ve Velké Británii, 

1912–1914
Moltke „mladší“, Helmuth von, generál – náčelník generálního 

štábu pruské armády, 1906–1914 
Müller, Georg Alexander von, admirál – náčelník německého 

námořního kabinetu, 1906–1918
Plessen, Hans G. H. von, generál – pobočník císaře Viléma II.
Pourtalès, Friedrich – velvyslanec v Rusku, 1907–1914
Riezler, Kurt – tajemník kancléře von Bethmann Hollwega, 

1909–1914 
Schlieff en, Alfred von, hrabě, polní maršál – náčelník pruského 

generálního štábu, 1891–1906 
Schoen, Wilhelm von, svobodný pán – velvyslanec ve Francii, 

1910–1914 
Stumm, Wilhelm von – politický ředitel ministerstva zahraničí, 

1911–1916 
Tirpitz, Alfred von, admirál – státní sekretář říšského námoř-

ního úřadu, 1897–1916 

Obsazení dramatu
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Tschirschky, Heinrich von, hrabě – velvyslanec v Rakousko-
-Uhersku, 1907–1914

Vilém II. – císař, 1888–1918
Zimmermann, Arthur – náměstek ministerstva zahraničí, 

1911–1916 

Velká BritánieVelká Británie

Asquith, Herbert Henry – ministerský předseda za Liberální 
stranu, 1908–1916

Bertie, sir Francis – velvyslanec ve Francii, 1905–1918
Buchanan, sir George – velvyslanec v Rusku, 1910–1918
Churchill, Winston – ministr námořnictva, 1911–1915
Crackanthorpe, Dayrell – přidělenec v Bělehradě, 1912–1915
Crow, sir Eyre – vyšší úředník na ministerstvu zahraničí
De Bunsen, sir Maurice – velvyslanec v Rakousko-Uhersku, 

1913–1914
Jiří V. – král, 1910–1936
Goschen, sir W. Edward – velvyslanec v Německu, 1908–1914 
Grey, sir Edward – ministr zahraničí, 1905–1916
Morley, lord John – člen kabinetu ve funkci lord president of the 

Council, 1910–1914
Nicolson, sir Arthur – stálý náměstek ministra zahraničí, 

1910–1916 
Wilson, sir Henry, generál – ředitel vojenských operací na minis-

terstvu války, 1910–1914

RuskoRusko

Artamonov, Viktor A., generál – vojenský přidělenec v Běle-
hradě, 1912–1914

Bark, Pjotr – ministr fi nancí, 1914–1917
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Benckendorff , Alexander K., hrabě – velvyslanec ve Velké Britá-
nii, 1903–1917

Dobrorolskij, Sergej, generál – náčelník mobilizační sekce ruské 
armády, 1914

Goremykin, Ivan L. – ministerský předseda, 1914–1916
Grigorevič, Ivan K., admirál – ministr námořnictva, 1911–1916
Hartwig, Nikolaj – velvyslanec v Srbsku, 1909–1914
Izvolskij, Alexandr – velvyslanec ve Francii, 1910–1917
Krivošejn, A. V. – ministr zemědělství, 1906–1915
Mikuláš II. – car, 1894–1917
Nikolaj Nikolajevič (Romanov), velkokníže – vrchní velitel 

ruské armády, 1914–1915
Sazonov, Sergej – ministr zahraničí, 1910–1916 
Schilling, Moritz F., baron – kancléř ministerstva zahraničí, 

1912–1914 
Stolypin, Piotr – ministerský předseda, 1906–1911 
Suchomlinov, V. A. – náčelník generálního štábu, 1908–1909, 

a ministr války, 1909–1915
Šebeko, Nikolaj – velvyslanec v Rakousko-Uhersku, 1913–1914 
Januškevič, N. N. – generál, náčelník generálního štábu

SrbskoSrbsko

Čabrinovič, Nedjelko – bosenskosrbský terorista a spoluspikle-
nec Gavrila Principa vycvičený v Bělehradě

Ciganovič, Milan – v Bosně narozený Srb. Spojka mezi vůdci 
Černé ruky a Gavrilem Principem v Bělehradě. Dodal zbraně 
atentátníkům na arcivévodu Františka Ferdinanda

Dimitrijevič, Dragutin (Apis), plukovník – šéf srbské vojenské 
rozvědky a Černé ruky

Grabež, Trifk o – bosenskosrbský terorista a spoluspiklenec 
Gavrila Principa v Bělehradě

Obsazení dramatu
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Ilič, Danilo – verbíř teroristů v Sarajevu, jenž měl kamufl ovat půso-
bení Srbska při atentátu

Paču, Laza, Dr. – ministr fi nancí v Srbsku, 1913–1915
Pašič, Nikola – ministerský předseda, 1912–1918
Princip, Gavrilo – bosenskosrbský terorista vycvičený v Bělehradě 
Spalajkovič, M. – velvyslanec v Rusku, 1914
Tankosič, Voja, major – spoluzakladatel Černé ruky
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Chronologie

28. červen 1914  Zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda 
v Sarajevu.

5.–6. červen   Mise hraběte von Hoyose v Berlíně, která 
vede k vystavení „bianco šeku“.

10. červenec   Berlín se dozvídá o plánech Rakousko-Uher-
ska podrobit Srbsko ultimátu.

14. červenec   Tisza se přidává k „válečné straně“.
18. červenec   Sazonov se vrací z dovolené a dozvídá se 

o  plánech Rakousko-Uherska ohledně 
ultimáta.

19. červenec   Společná ministerská rada ve Vídni schvaluje 
text ultimáta Srbsku.

20.–23. červenec   Francouzsko-ruské setkání na nejvyšší 
úrovni.

21. červenec   Sazonov vyhrožuje Berchtoldovi: „Žádné 
ultimátum nesmí být vydáno!“ 

23. červenec   Francie a Rusko se pokoušejí varovat Vídeň, 
aby nevydávala ultimátum. Vídeň to však 
učiní.

24.–25. červenec   Ruská vláda nařizuje „částečnou mobilizaci“. 
Car Mikuláš to schválí, francouzský velvy-
slanec s tím souhlasí.
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26. červenec   Rusko zahajuje „období přípravy na válku“.
28. červenec   Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku.
29. červenec   Car Mikuláš nařizuje generální mobilizaci, 

poté však mění názor.
30. červenec   Rusko nařizuje generální mobilizaci.
31. červenec   Německo vydává ultimátum Rusku a poža-

duje od něj, aby zastavilo mobilizaci.
1. srpen   Nejprve Francie a pak Německo vyhlašují 

všeobecnou mobilizaci. Německo vyhlašuje 
válku Rusku. 

3. srpen   Grey v projevu ve Sněmovně prohlašuje, že 
pokud Německo poruší belgickou neutra-
litu, Británie vstoupí do války. Německo 
vyhlašuje válku Francii.

4. srpen   Německé jednotky vstupují do Belgie. Britá-
nie vydává Německu ultimátum. V 11 hodin 
v noci londýnského času vyprší. Velká Bri-
tánie a Německo jsou nyní ve válce.

Červenec 1914 – Poslední dny před válkou

14

KHP0206_blok.indd   14KHP0206_blok.indd   14 26.5.2014   14:26:4226.5.2014   14:26:42



Prolog: Sarajevo, neděle 
28. června 1914

V NEDĚLI 28. ČERVNA 1914 RÁNO SE ARCIVÉVODA FRAN-
tišek Ferdinand probudil v hotelu Bosna s pocitem úlevy, že toto 

prostředí brzy opustí. Jeho pokoj v lázeňském městě Ilidža, 10 km 
západně od Sarajeva, byl zařízen v orientálním stylu, s perskými 
koberci, zdobenými lucernami a tureckými šavlemi. Ale tři dny pobytu 
v tomto orientálně-muslimském kýči už byly na následníka habsbur-
ského trůnu příliš. Poté co ve čtvrtek odpoledne dorazil, strávil dva dny 
na vojenských manévrech. V pátek večer František Ferdinand a jeho 
manželka Žofi e prošli při neformální procházce sarajevské bazary. 
Muslimský starosta Fehim efendi dal instrukce svým spoluobčanům 
všech vyznání, aby vůči těmto vzácným hostům projevili svou „slo-
vanskou pohostinnost“ a aby je nerozčilovali tím, že by Františka Fer-
dinanda a Žofi i všude, kam se pohnou, obklopil dav. Arcivévoda tuto 
těžkopádnou pohostinnost opětoval tak, že starostu a další hodnos-
táře a náboženské činitele (katolické, pravoslavné a muslimské) pozval 
do hotelu Ilidža na „okázalý banket“ v sobotu večer. Zde se podávala 
především jídla z francouzské kuchyně, ale, jako pocta místním, se pilo 
víno žilavka z okolí Mostaru v Hercegovině.

„Díky Bohu,“ údajně prohlásil František Ferdinand, když jeho 
hosté odjeli domů, „je tato cesta do Bosny už za námi.“ Franz Conrad 
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von Hötzendorf, který jako náčelník generálního štábu řídil vojenská 
cvičení, se po posledních přípitcích v devět hodin vydal na zpáteční 
cestu. František Ferdinand by nejraději odjel s ním a téměř to udě-
lal – ale jeho poradci ho upozornili, že zrušení nedělního programu 
by poškodilo prestiž Rakouska v Bosně. Stejně to mělo trvat už jen 
několik hodin. V neděli bylo na programu focení na radnici, krátká 
návštěva muzea a oběd v Konaku, sídle guvernéra. Po účasti na mši 
„v místnosti, jež byla upravena jako kaple“ v hotelu odeslal Franti-
šek Ferdinand telegram svým dětem, v němž jim napsal, že „Papi“ 
a „Mami“ už se nemohou dočkat, až je v úterý uvidí.1

Arcivévoda František Ferdinand, následník rakouského a uherského trůnu, 
se svou ženou Žofií a jejich třemi dětmi. 

Červenec 1914 – Poslední dny před válkou
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Poslední den jejich návštěvy, 28. červen, byl pro arcivévodu 
a jeho manželku hořkým výročím. Toho dne v roce 1900 byl násled-
ník trůnu přinucen svým strýcem císařem Františkem Josefem I. 
podepsat zřeknutí se nároků na nástupnictví pro své děti z mor-
ganatického svazku s Žofi í. Ačkoli Žofi e Chotková byla šlechtična 
z českého aristokratického rodu, pro Habsburky nebyl její původ 
dostatečný. Navíc byla Žofi e dvorní dámou habsburské arcikněžny 
Marie Kristýny, kterou si František Ferdinand měl vzít. Jednoho dne 
však arcikněžnina matka vstoupila do šatny, kde si František Ferdi-
nand nechal své šaty, protože šel hrát tenis. S nimi tam zůstal i jeden 
medailon. Matka jeho předpokládané manželky otevřela medai-
lon – ale namísto fotografi e její dcery tam byl snímek dvorní dámy.

Místo aby František Ferdinand ve jménu rodinné cti zapomněl 
na své city, oženil se se svou tajnou láskou. Většina příslušníků 
habsburského rodu mu toto pokoření neodpustila. A Žofi i nebylo 
umožněno na to zapomenout. Přestože byla vévodkyně z Hohen-
berku, čekalo ji mnoho ponížení na císařských hostinách, kde 
byla nucena vstoupit do každé místnosti jako poslední, po mnoha 
mladších, svobodných arcivévodkyních, „sama a bez doprovodu“, 
a pak musela sedět na konci stolu a nikoli poblíž manžela. Dokonce 
i na sobotním banketu v Ilidži, daleko od vídeňského dvora, musela 
Žofi e sedět mezi dvěma arcibiskupy a sledovat přípitek svého man-
žela, ve kterém ji nemohl zmínit (František Ferdinand o ní při ofi -
ciálních příležitostech nemohl mluvit na veřejnosti).2 

Podle legendy byla cesta do Bosny naplánovaná jako úlitba Žofi i, 
která se nemohla zúčastnit nejvýznamnějších ceremonií. Ve skuteč-
nosti byl význam návštěvy hlavně politický, a proto ji také František 
Ferdinand nechtěl zkrátit. Byl to vehementní oponent anexe Bosny 
a Hercegoviny, ke které Rakousko-Uhersko přistoupilo v roce 1908. 
Vnímal ji jako zbytečnou provokaci vůči jižním Slovanům, přede-
vším pravoslavným Srbům, kteří tvořili více než 40 % z 1,9 mili-
onů obyvatel Bosny a Hercegoviny v roce 1914 (dále zde bylo 30 % 
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muslimů, 20 % katolíků a menší skupiny židů, protestantů a Romů). 
Ne že by mu šlo o Srby, které považoval za „hordu lupičů, vrahů 
a ničemů“,3 ale snažil se zlepšit napjaté vztahy se Srbům nakloně-
ným Ruskem, takže celou bosenskou záležitost pozoroval s nechutí.

Věděl, že anexe byla pro Rusy hlubokou urážkou, nejen proto, 
že tehdejší ministr zahraničních věcí Rakousko-Uherska svobodný 
pán Alois Lexa von Aehrenthal obelstil svůj ruský protějšek Alexan-
dra Izvolského, který výměnou za anexi očekával rakouskou pod-
poru pro ruský přístup k černomořským úžinám. Izvolskij se chtěl 
revanšovat, ale byl nucen ustoupit, když v březnu 1909 Německo 
pohrozilo Rusku válkou. Izvolského pokoření za první bosenské 
krize bylo natolik zásadní, že musel rezignovat. (Načež se objevuje 
v Paříži jako ruský velvyslanec. Právě z této pozice pak plánoval 
pomstu.) Rakouská anexe Bosny a Hercegoviny tváří v tvář srb-
ské nenávisti a ruské averzi byla tikající časovanou bombou, která 
mohla kdykoli explodovat. Arcivévoda mohl jen doufat, že rozbuš-
kou se nestane jeho návštěva.

V roce 1910 František Josef I. navštívil Bosnu a Hercegovinu, 
kde chtěl pro soustátí získat své nové spoluobčany – přípravný tým, 
který příliš nedůvěřoval místním Srbům, zajistil v Sarajevu výraz-
nou policejní přítomnost. František Ferdinand, který zažil obdobně 
přísná opatření při státní návštěvě Rumunska, požadoval pro svou 
cestu do Bosny v roce 1914 uvolněnější přístup. Chtěl také, aby mu 
bylo umožněno do Bosny vzít svou milovanou ženu, která mu byla 
oporou při vyčerpávajících ofi cialitách (tedy, pokud jí bylo umož-
něno s ním mluvit). I tak však byla bezpečnostní stránka jeho cesty 
brána velmi vážně. Naplánoval ji arcivévodův vojenský personál 
za pomoci samotného von Hötzendorfa, dále ministr pro Bosnu 
a Hercegovinu Leon von Biliński a vojenský guvernér Oskar Potio-
rek. Oproti tvrzení srbských kritiků se manévry XV. a XVI. armád-
ního sboru, jež byly hlavním důvodem arcivévodovy cesty, nekonaly 
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podél srbské hranice, ale v jihozápadní Hercegovině, poblíž jadran-
ského pobřeží, tedy co nejdále od hranice Srbska.  

Ačkoli se plánovači citlivě vyhnuli provokaci u srbské hranice, 
jinak se při přípravě cesty, jež začala sérií špatných znamení, pří-
liš nevyznamenali. Luxusní vagon, v němž František Ferdinand 
obvykle cestoval a který mu na zakázku vyrobila fi rma Ringhoff er 
v Praze, měl po cestě z českého lázeňského městečka Chlum u Tře-
boně (kde František Ferdinand a Žofi e nechali své děti do očeká-
vaného úterního návratu) poruchu. Arcivévoda pak jel do Vídně 
obyčejným vlakem, ve voze první třídy. Ve Vídni přesedl do rezerv-
ního císařského vagonu, jímž měl cestovat do Terstu. Jenže ještě 
na nádraží v něm přestala fungovat elektřina. Jelikož již nebyl čas 
na opravu těchto instalací, museli arcivévoda a jeho personál pokra-
čovat k jadranskému pobřeží ve vagoně osvětleném svícemi. Franti-
šek Ferdinand poznamenal, že to je jako cestování „v hrobě“.4

Nejhorším znamením však byl výběr data pro závěrečnou 
návštěvu Sarajeva. Pro Františka Ferdinanda a Žofi i byl 28. červen 
bolestnou připomínkou vyloučení jejich dětí z nástupnictví. Pro 
Srby to bylo ještě chmurnější výročí jejich drtivé porážky na Kosově 
poli v roce 1389, kdy Turci dobyli Srbsko. Pro Srby však 28. čer-
ven nebyl jen dnem zármutku. Jeden srbský rytíř, Miloš Obilič, 
totiž na bitevním poli zabil osmanského sultána Murada I., a tak 
se toto výročí změnilo v oslavu národního odporu, svátek světce, 
do něhož byl transformován slovanský bůh války a plodnosti Sve-
tovid: den sv. Víta neboli Vidov Dan. Zatímco arcivévoda Fran-
tišek Ferdinand měl (neochotně) posvětit habsburskou nadvládu 
nad Srby ofi ciální návštěvou Sarajeva, Srbové na Kosově poli sla-
vili svého hrdinu, který před 525 lety zabil tureckého dobyvatele. 
Vzhledem k nedávným projevům srbského terorismu zaměřeného 
proti vrcholným představitelům státu – v roce 1903 klika naciona-
listických vojenských důstojníků vedená budoucím šéfem srbské 
armádní rozvědky Dragutinem Dimitrijevičem (Apis) zavraždila 
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srbského krále a královnu, kteří podle ní nebyli dostatečně oddaní 
srbské věci – byla ofi ciální návštěva Sarajeva na Vidov Dan provo-
kací, pokud ne přímo šílenstvím. 

Aby toho nebylo málo, již několik měsíců před cestou se dostaly 
na veřejnost její detaily, takže každý Srb, jenž byl proti Rakousko-
-Uhersku, mohl mít dost času na to, aby se připravil. Záhřebský 
deník Srbobran otiskl podrobnosti arcivévodovy cesty do Bosny 
a Hercegoviny v březnu 1914. Ačkoli přesné datum návštěvy Sara-
jeva tehdy nebylo známo, Srbobran oznámil, že arcivévoda přijede 
do Bosny na začátku léta, aby se zde zúčastnil vojenských manévrů.

Jeden člen iredentistické skupiny Mladá Bosna, kterého ta zpráva 
zaujala, poslal výstřižek z novin svému kamarádovi Nedjeljko Čab-
rinovičovi v Bělehradě, konspirativním způsobem, prostřednictvím 
kavárny Eichelkranz.

Čabrinovič potom u oběda výstřižek ukázal svému kamarádovi 
Gavrilu Principovi, radikálnímu srbskému nacionalistovi z Bosny. 
Poté co celé odpoledne Princip dumal nad touto novinou, navštívil 
večer Čabrinoviče v jiné bělehradské kavárně, Zeleni Venac, kde mu 
navrhl, aby odjeli do Sarajeva a tam zavraždili následníka trůnu. 
Devatenáctiletý Čabrinovič, na rozdíl od Principa povahou spíš 
anarchista, se chtěl zaměřit na guvernéra Potiorka, který podle něj 
symbolizoval to, čemu říkal „mameluci“, tedy vládní úředníky, jež 
Vídeň vyslala, aby utlačovali bosenské Srby. Ale Princip Čabrino-
viče přesvědčil.5

Principův návrh nebyl náhodný. Ačkoli ani on ani Čabrino-
vič neměli zbraně, oba byli v kontaktu se sítí poloofi ciálních tero-
ristických skupin v Srbsku. Princip byl naverbován do organizace 
Narodna Odbrana (Národní obrana), která vznikla v roce 1908 při 
rakouské anexi Bosny a Hercegoviny. Cvičila záškodnické komi-
tači pro „vrhání bomb a ničení železnic a mostů“ a další způsoby 
guerrillové války. Princip absolvoval výcvik u Narodne Odbrany 
v roce 1912 pod majorem Vojou Tankosičem (který v roce 1912 
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osobně zavraždil bratry srbské královny) a měl být před první 
balkánskou válkou, kdy v říjnu toho roku Balkánský svaz složený 
ze Srbska, Bulharska, Řecka a Černé Hory zaútočil na osmanské 
Turecko, propašován přes tureckou hranici. Hubený a churavý 
Princip výcvik nezvládl, ale udržoval dál styky jak s Narodnou 
Odbranou, tak s její radikálnější odnoží Ujedinjenje ili Smrt (Sjed-
nocení nebo smrt), která byla známa jako Černá ruka.

Černá ruka, jež byla řízena těmi samými lidmi, co založili 
Narodnu Odbranu – včetně Apise a majora Tankosiče –, byla zaha-
lena tajemstvím. Noví členové byli přivedeni do „temné místnosti 
ozářené pouze svíčkami“. Zde přísahali „při krvi svých předků (…) 
že budu až do smrti (…) připraven k jakékoli oběti pro (Srbsko)“. 
Pečeť organizace napovídá, o jakou oběť šlo: byla na ní rozvinutá 
vlajka, lebka a kosti, dýka, bomba a láhev s jedem pro samotného 
člena, když dokonal svůj vražedný čin.6

Princip a Čabrinovič nebyli aktivními příslušníky Černé ruky, 
ale znali muže, kteří jimi byli. Například Milan Ciganovič byl 
bosenský Srb, který měl za sebou výcvik s Principem pod Tankosi-
čem v roce 1912, avšak na rozdíl od Principa ho absolvoval úspěšně. 
Ciganovič během balkánských válek shromáždil šest bomb. Když 
se dozvěděl o Principově plánu, nabídl mu své výbušniny, ale také 
přišel s tím, že atentátníci by měli mít pistole, pro případ, že by 
bomby selhaly. Major Tankosič, takřka určitě na Apisův rozkaz, 
jim dal čtyři pistole

Browning se střelivem, 150 srbských dinárů a také jedovatý 
kyanid draselný, který měl atentátník pozřít po zavraždění arcivé-
vody. Tankosič rovněž instruoval veterána Ciganoviče, aby Principa 
a Čabrinoviče vycvičil ve střelbě z revolveru, aby neminuli terč.7

Černá ruka atentátníkům poskytla nejen zbraně a výcvik. 
Během uplynulých let vybudovala ilegální stezku ze Srbska 
do Bosny a Hercegoviny. Nebylo obtížné propašovat po ní osoby 
s falešnými dokumenty, ale pašování zbraní již bylo obtížnější. 
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26. května 1914 Princip, Čabrinovič a třetí konspirátor, Trifk o Gra-
bež, dorazili do Šabace nedaleko hranice, kde na ně čekal srbský 
armádní důstojník major Popovič s pokyny od majora Tankosiče. 
Čabrinovič vybavený dokumenty od Popoviče měl překročit hranici 
a ve Zvorniku jej měl čekat důvěrník, který ho měl odvézt do Tuzly, 
odkud vedla železnice do Sarajeva. Princip a Grabež, kteří nesli 
zbraně, se do Bosny dostali u Lješnice, kde je přes řeku Drinu pře-
vezl jeden srbský celník, a potom je bosenskosrbští průvodci při-
vedli do Priboje. Tam je převzal Veljko Čubrilovič, ředitel tamní 
školy a tajný člen Narodne Odbrany. 

Aby se setkali s Čabrinovičem v Tuzle, museli projít kontro-
lou rakousko-uherských policistů v Lopare. Princip a Grabež se jí 
vyhnuli tak, že bomby, pistole a jed nechali ve voze rolníka, s nímž 
cestovali, pěšky obešli vesnici a za ní opět nasedli do vozu. V Tuzle 
se tři teroristé znovu setkali a předali své zbraně dalšímu spik-
lenci, Miško Jovanovičovi, který tak jako Čubrilovič patřil k místní 
honoraci (vlastnil banku a kino) a k Narodne Odbraně. Jovanovič 
skryl zbraně na své půdě, zatímco teroristé pokračovali do Sarajeva. 
Dohodli se, že pátý muž se vrátí ze Sarajeva pro zbraně a prokáže 
se tak, že „nabídne balíček cigaret Stephanie“.8 

Zatímco Princip, Čabrinovič a Grabež čekali v bosenském hlav-
ním městě, muži, kteří stáli za nimi, jednali. Danilo Ilič, bývalý 
ředitel školy a bankovní úředník, který se stal profesionálním revo-
lucionářem a nyní žil se svou matkou v Sarajevu, ubytoval Prin-
cipa a Čabrinoviče (Grabežova rodina žila nedaleko). Princip mu 
v dubnu napsal a nejasně mu vylíčil své plány na zavraždění Fran-
tiška Ferdinanda, přičemž mu navrhl, aby získal atentátníky v Sara-
jevu. Ilič byl tedy do celého spiknutí zasvěcen ještě předtím, než 
trojice dorazila. Když se v Tuzle prokázal balíčkem cigaret Stepha-
nie, požádal Jovanoviče, aby odvezl zbraně do Doboje, protože se 
bál, že v Tuzle, kde ho neznali, by ho zatkli.
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Jovanovič tedy vzal zbraně a s jistou groteskností je skryl v kra-
bici od cukru, kterou zabalil do bílého papíru a omotal motouzem. 
Zatímco v Doboji hledal Iliče, nechal krabici v čekárně nádraží 
přikrytou pláštěm. Pak ji zase ponechal nehlídanou v kamará-
dově dílně. Potom tento nebezpečný náklad přivezl do Sarajeva, 
kde ho uložil „do malé bedny, kterou jsem nechal zamčenou pod 
pohovkou“ v matčině ložnici. Ráno 28. června 1914 Ilič vrátil „cukr“ 
Principovi, Čabrinovičovi a Grabežovi stylově v cukrářství jistého 
Vlajiniče (bez několika pistolí, které dal svým sarajevským rekru-
tům). Princip si vzal pistoli, Čabrinovič bombu a Grabež obojí. Vra-
hové byli připraveni.9

Trasa arcivévodova vozu nebyla tajemstvím. Sarajevo bylo malé 
město a bylo zřejmé, kam ofi ciální host zavítá. Město leží v údolí 
řeky Miljačka (která si název řeka v létě, kdy téměř vysychá, neza-
slouží) a je obklopeno vysokými horami, jež zvýrazňují malebné 
panorama. Arcivévoda musel jet po Appelově nábřeží, hlavní třídě, 
jež probíhá souběžně s Miljačkou.

Jako by to starosta Fehim efendi chtěl potvrdit, v tom samém 
dekretu, v němž vyzval občany Sarajeva, aby Habsburkovi ukázali 
svou slovanskou pohostinnost, je informoval též o itineráři arcivé-
vodovy nedělní návštěvy, včetně jízdy po Appelově nábřeží (po cestě 
na radnici a z ní), s tím, že obyvatelé a majitelé obchodů podél trasy 
měli vyzdobit ulice císařskými vlajkami a květinami. Mnozí Saraje-
vané zašli ještě dál, když na stěny a okna vyvěsili arcivévodovy por-
tréty. Vzhledem k těmto všudypřítomným projevům pohostinnosti 
a přátelství, s nímž se arcivévoda setkal už při páteční spontánní 
návštěvě bazaru, František Ferdinand neměl důvod k tomu, aby si 
myslel, že v neděli to bude jiné.

Jenže neděle byla jiná, neboť itinerář – včetně trasy a času – 
byl zveřejněn. Arcivévodův tajemník Paul Nikitsch-Boulles později 
napsal, že během páteční nepřipravené cesty by „atentátník měl tisíc 
příležitostí, kdy zaútočit na nechráněného Františka Ferdinanda“. 
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Přestože by se v pátek spiklenci snadno dostali ke své oběti, neudě-
lali to, protože neměli zbraně. V neděli už je měli.10

Toho rána na Vidov Dan svítilo slunce, zatímco se následník 
trůnu připravoval na oficiality. Měl na sobě uniformu generála 
kavalerie s modrým kabátem a černými kalhotami s červenými 
pruhy a zlaceným límcem se třemi stříbrnými hvězdami. Žofi e byla 
elegantně oděna do „lehkého bílého závoje“. Na hlavě měla bílý klo-
bouk a za rudou šerpou červené růže. Společně dorazili do Sarajeva 
vlakem z Ilidže v 9.20, doprovázeni guvernérem Potiorkem. Násle-
dovala krátká přehlídka místních vojenských jednotek, při níž Žofi e 
mohla kráčet vedle svého manžela. Poté se usadili do otevřeného 
vozu, za první automobil v koloně, v němž jeli starosta a šéf sarajev-
ské policie. Další tři vozy se vydaly za nimi. Ozvalo se čtyřiadvacet 
salv z děl, které zahájily ofi ciální návštěvu. Poté dav volal. „Živio!“ 
Jak už všichni ve městě věděli, měl konvoj mezi desátou a půl jede-
náctou jet po Appelově nábřeží k radnici, a to napravo, tedy u řeky. 
Po cestě zpátky měly vozy jet po opačné straně vozovky.11

A právě na Appelově nábřeží již čekali zabijáci. Spolu s Iličem 
jich bylo sedm. Čabrinovič, Grabež a Princip tvořili jádro spiklenců. 
Ilič ještě naverboval tři místní: Vaso Čubriloviče a Cvjetko Popo-
viče, oba bosenští Srbové, a, snad aby zmátl vyšetřovatele, bosen-
ského muslima s výmluvným příjmením Mehmedbašič („Mehmed“ 
je turecká varianta jména Mohamed a „bašič“ je slovanská úprava 
tureckého slova pro úplatek, bakšiš). Ilič, samotný organizátor 
atentátu, se postavil na vnitřní stranu Appelova nábřeží naproti 
mostu Čumurija společně s Popovičem. Přímo naproti, u řeky, 
číhali Mehmedbašič, Čubrilovič a Čabrinovič. Kolona měla projet 
kolem prvních dvou, kteří měli pistole, pak okolo mostu Čumurija 
a Čabrinoviče, který byl vyzbrojen výbušninou. Pokud by tito tři 
neuspěli, čekal u dalšího, Latinského mostu Princip se svou pistolí. 
Pokud by neuspěl ani on, měl zasáhnout Grabež – jediný atentátník, 
který měl jak bombu, tak pistoli – u Císařského mostu. 
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Iličův plán měl přes svou důkladnost slabé místo. Organizátor 
zřejmě přecenil odhodlání svých vlastních lidí a na dvě nejdůleži-
tější místa vyslal Vasa Čubriloviče, mladého Bosňana s nedostateč-
ným výcvikem a malou odvahou, a Mehmedbašiče, muslima, jehož 
oddanost srbské věci byla pochybná. Ani jeden z nich nic neudělal, 
když kolona projela kolem nich.

Teprve třetí atentátník a první z bělehradských spiklenců, Čab-
rinovič, jednal. Když vozy míjely most Čumurija, Čabrinovič odjis-
til svou bombu a hodil ji na arcivévodovo vozidlo. Naštěstí řidič 
atentátníka viděl, a tak přidal plyn a bomba, přestože se dotkla 
nástupníkovy tváře, se odrazila od stažené střechy vozu a vybuchla 
pod následujícím autem. Exploze automobil těžce poškodila a pora-
nila Potiorekova pobočníka a několik přihlížejících. Čabrinovič 
skočil do řeky, ale policisté ho zajali, ještě než mohl spolknout jed 
(pokud to chtěl udělat). 

Nikdy se důstojnost Habsburků neprojevila zřetelněji než 
v minutách po tomto pokusu o atentát. František Ferdinand přešel 
své drobné zranění, chladnokrevně prohlédl poškozený automobil 
a zeptal se, zda je někdo zraněný. Při tom zajistil, aby se všichni 
ranění dostali do posádkové nemocnice. „Jedeme,“ poznamenal, 
„ten chlápek je šílenec. Pánové, pokračujeme podle programu.“ 
Když se auta rozjela po nábřeží, vyšší rychlostí než dosud, jako 
by tak chtěla zabránit dalším útokům, František Ferdinand se 
zasmál a požádal svého řidiče, aby zpomalil, aby ho jeho spolu-
občané mohli lépe vidět. Jeho instinkt byl správný: Princip s Gra-
bežem, kteří viděli, že Čabrinovičův útok neuspěl, opustili svá 
stanoviště.12

Ačkoli arcivévoda tváří v tvář terorismu projevil odvahu, 
byl rozladěný, když dorazili na radnici. Žofi e, která utrpěla jen 
lehký šrám a nebyla nijak otřesená, šla na setkání s delegací mus-
limských žen, zatímco její manžel se připravoval na poslední 
veřejné projevy. Byla to pozoruhodná scéna. Pod „červenozlatými 

Prolog: Sarajevo, neděle 28. června 1914

27

KHP0206_blok.indd   27KHP0206_blok.indd   27 26.5.2014   14:26:4326.5.2014   14:26:43



maurskými baldachýny“ – které upomínaly na osmanskou minu-
lost – byl arcivévoda přivítán „mulláhy v turbanech, biskupy 
v mitrách a zlacených rouchách a rabíny v kaft anech“. Jenže zde 
vládla napjatá atmosféra. Když starosta Fehim efendi, který nevě-
děl, jak se zachovat po incidentu na nábřeží, začal číst svůj při-
pravený projev plný otřepaných frází a lichotek vůči následníkovi 
trůnu – četl ho v německém jazyce, který na Bosňana ovládal 
poměrně dobře –, František Ferdinand ho přerušil a řekl: „To je 
báječné! Přijeli jsme sem na návštěvu a přivítali nás bombami. 
Perfektní, jen pokračujte.“13 

Blížila se jedenáctá hodina. Před obědem byla na programu 
návštěva muzea, která by znamenala jízdu přes nejrušnější část 
města po ulici Františka Josefa. Arcivévodovi vojenští poradci 
navrhli, aby předešli dalším problémům, vynechat muzeum 
a pokračovat do Konaku, sídla guvernéra Potiorka. Takže automo-
bily měly odbočit doleva u prvního mostu na trase – Císařského –, 
aby se vyhnuly problematickému místu u mostu Čumurija.

Od Císařského mostu to ke Konaku bylo co by kamenem doho-
dil (tato trasa vedla přes muslimskou čtvrť, jež měla být bezpečnější 
než čtvrti srbské). František Ferdinand se svým typickým smyslem 
pro čest zvolil třetí variantu: návštěvu posádkové nemocnice, kde 
chtěl zkontrolovat Potiorkova pobočníka a ostatní raněné, a odtud 
pokračovat do Konaku na oběd, kterým by svou cestu po Bosně 
završil. Do nemocnice tak jako do muzea vedla nejkratší cesta 
po úzké ulici Františka Josefa, ale Potiorek trval na tom, aby kolona 
pokračovala po širokém Appelově nábřeží vysokou rychlostí, aby 
byly znemožněny bombové útoky. K nemocnici se tak arcivévoda 
měl dostat delší – ale údajně bezpečnou trasou.14

Mělo to svou logiku. Skleslí Princip a Grabež lelkovali 
u nábřeží, když předtím viděli, jak Čabrinoviče po jeho neúspěš-
ném útoku zatkli. Ilič a jeho bosenští rekruti byli sice dobře roz-
místění, ale po neúspěchu s bombou se skryli. Grabež se také příliš 
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nevyznamenal, nedokázal zaútočit – přestože kolona pokračovala 
po nábřeží – protože, jak později tvrdil, dav u Latinského mostu 
byl příliš hustý, a tak neměl možnost zasáhnout automobil jedoucí 
velkou rychlostí. Grabež a Princip měli pistole, ale představa, že 
by po několikatýdenním výcviku mohli zasáhnout arcivévodu 
v uhánějícím voze, byla fantaskní. Grabež, který to věděl, se pře-
sunul k Císařskému mostu a doufal, že až tudy vozidla pojedou 
ke Konaku, zpomalí dost na to, aby mohl střílet. Kdyby arcivévoda 
netrval na návštěvě raněných v posádkové nemocnici, jeho auto by 
tam muselo krátce zpomalit a pak odbočit na most, kde čekal Gra-
bež – ačkoli ten by na výstřel měl nanejvýš vteřinu.15

Ani Gavrilo Princip se nevzdal. To on spolu s Čabrinovičem celé 
spiknutí zahájil. Oba muži byli odhodlaní teroristé. Oba přísahali 
na hrobě Bogdana Žerajiče, hercegovinského Srba, který se poku-
sil zabít generála Varešanina, Potiorkova předchůdce v roce 1910. 
Žerajič byl tak jako Princip a Čabrinovič vycvičen Černou rukou. 
Přestože guvernéra nedokázal zavraždit, vystřelil pětkrát, poté spá-
chal sebevraždu. Princip ve dnech před příjezdem arcivévody strá-
vil celé hodiny u Žerajičova hrobu, kde se snažil načerpat síly pro 
svůj úkol. Noc před Vidov Danem Princip naposledy přišel k hrobu 
a položil na něj květiny, aby tak posvětil své očekávané mučednictví.16  

Zatím však Princip svého hrdinu nepřekonal. Čabrinovič se 
alespoň pokusil zaútočit (ačkoli se ani nedokázal zabít, na rozdíl 
od Žerajiče), ale Princip toho do daného okamžiku moc neudělal. 
Jistě, nebylo jeho vinou, že ho Ilič umístil až na čtvrté stanoviště. 
V napjaté atmosféře po prvním útoku, kdy všude kolem stáli zvě-
davci a důstojníci, pro něj bylo takřka nemožné dostat se tak blízko 
k arcivévodovi, aby mohl přesně namířit. To však pro přesvědče-
ného teroristu nemohlo být omluvou.

Posílen svými návštěvami Žerajičova hrobu Princip neztrácel 
odhodlání ani po Čabrinovičově zatčení. Zatímco se Grabež posta-
vil na trasu ke Konaku, Princip si vybral místo na cestě k muzeu, 
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naproti Latinského mostu, před obchodem s lahůdkami Moritze 
Schillera na rohu ulice Františka Josefa, kde arcivévodovo auto mělo 
odbočit doprava z Appelova nábřeží, pokud by platil původní pro-
gram. Zveřejnění arcivévodova itineráře tedy způsobilo, že ať už by 
jel na kterékoli ze zbývajících míst, musela by jeho kolona zpomalit 
na rohu, kde čekal srbský terorista s pistolí v ruce. Následníkova 
paličatost a Potiorkovo rozhodnutí opustit ulici Františka Josefa 
a jet se všemi vozy vysokou rychlostí však pravděpodobnost úspěš-
ného druhého útoku značně snížily. 

Kdyby vše proběhlo podle nového plánu, Grabež a Princip by 
sledovali chvátající kolonu, jež by byla mimo jejich dostřel. Princip 
by byl o něco blíž, ale na devět metrů by rychle jedoucí auto zřejmě 
trefi t nemohl.

Bylo něco po jedenácté, když arcivévoda, jeho manželka, Potio-
rek, starosta a jejich posílený policejní doprovod opustili radnici 
a rychle se vydali po vnější straně Appelova nábřeží. Pro jistotu 
bylo pořadí vozidel změněno, takže jako první jelo policejní auto, 
za ním starostovo a pak vůz s arcivévodou, Žofií a Potiorkem, 
následovaný třemi dalšími vozidly. Arcivévodův blízký přítel 
hrabě Harrach se nabídl, že pojede na místě spolujezdce, aby mohl 
odvrátit útok od řeky, odkud byla vržena bomba. Jelikož následník 
trůnu jel nyní uprostřed sevřené, rychle se pohybující kolony, pro 
atentátníka s bombou bylo obtížné a pro střelce takřka nemožné 
zasáhnout.

Grabež u Císařského mostu viděl, jak se automobily blíží, aniž 
by odbočily. Jakmile se dostaly k Latinskému mostu, zhruba tři sta 
metrů od radnice, měly mít plnou rychlost – jenže ji neměly. Řidiči 
prvních dvou vozidel zapomněli, že Potiorek změnil trasu, nebo 
guvernér neinformoval všechny. Tyto automobily odbočily doprava 
na ulici Františka Josefa. Třetí vůz také. 

A v něm jel arcivévoda a Potiorek. Jakmile Potiorek viděl, kam 
omylem vjeli, nařídil řidiči, aby se vrátil zpátky. Byli na rohu před 

Červenec 1914 – Poslední dny před válkou

30

KHP0206_blok.indd   30KHP0206_blok.indd   30 26.5.2014   14:26:4326.5.2014   14:26:43



lahůdkami. Poté co arcivévodův řidič šlápl na brzdy, chvíli mu trvalo, 
než dokázal couvnout. Gavrilo Princip spatřil, jak jeho terč sedí bez 
pohybu, zhruba dvě nebo tři vteřiny, jen 25 metrů od něj, přičemž 
hrabě Harrach – který byl nyní osobním strážcem – bezmocně při-
hlížel na špatné straně auta. Princip se přiblížil a dvakrát vystřelil ze 
své pistole. První kulka trefi la Františka Ferdinanda do krku, druhá 
Žofi i do hrudi. 

Kabriolet Gräf und Stift z roku 1911, v němž jeli František Ferdinand a jeho manželka 
Žofie, když je 28. června 1914 zastřelil Gavrilo Princip. 

Arcivévodovo auto se nyní otočilo a vydalo se opačným smě-
rem ke Konaku, ale ostatní ve vozidle nevěděli, že střely zasáhly 
terč. Žofi e, která cítila, že něco je špatně, myslela jen na svého man-
žela, když se zeptala: „Proboha, co se ti stalo?“ František Ferdinand, 
který věděl, že byl zasažen, zase myslel jen na Žofi i. „Žofi , Žofi ,“ 
řekl, zatímco se mu z úst řinula krev, „neumírej. Žij pro naše děti.“ 
Když se ho hrabě Harrach zeptal, zda je vážně raněn, odpověděl 
s klidem Habsburka: „To nic není.“ Zatímco se svou ženou umíral, 
opakoval to pořád dokola: „To nic není.“17 

V půl dvanácté 28. června 1914 byli František Ferdinand 
a Žofi e mrtví.

Prolog: Sarajevo, neděle 28. června 1914

31

KHP0206_blok.indd   31KHP0206_blok.indd   31 26.5.2014   14:26:4326.5.2014   14:26:43



KHP0206_blok.indd   32KHP0206_blok.indd   32 26.5.2014   14:26:4326.5.2014   14:26:43



I

Reakce

KHP0206_blok.indd   33KHP0206_blok.indd   33 26.5.2014   14:26:4326.5.2014   14:26:43



KHP0206_blok.indd   34KHP0206_blok.indd   34 26.5.2014   14:26:4326.5.2014   14:26:43



1

Vídeň: Hněv, nikoli 
zármutek

V CELÉ EVROPĚ TO BYL NÁDHERNÝ DEN, TYPICKÝ PRO 
to krásné léto. „V těch dnech a nocích,“ vzpomíná později 

romanopisec Stefan Zweig, „bylo nebe azurové, vzduch vlahý, ale ne 
dusivý, louky voňavé a vyhřáté“. V neděli 28. června odpoledne byl 
Zweig tak jako skoro všichni v Rakousku venku a užíval si dobrého 
počasí, když si v lázeňském městě Baden na lavičce četl Tolstého 
román. Těsně po druhé hodině odpoledne nedaleko jeviště, kde 
hrála kapela, umístili zprávu o smrti následníka trůnu. Když ji 
hudebníci spatřili, přestali hrát, což každému prozradilo, že se něco 
stalo. Brzy o tom věděli všichni ve městě.1

Novina o vraždách v Sarajevu se rychle rozšířila po celé zemi. 
Z vládních činitelů se o ní jako první dozvěděl náčelník generálního 
štábu von Hötzendorf, který se s Františkem Ferdinandem rozloučil 
jen několik hodin před atentátem. Von Hötzendorf odjel v noci v půl 
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jedenácté ze Sarajeva do Chorvatska, kde měl dohlížet nad vojenským 
cvičením. Těsně po dvanácté, když projížděl Záhřebem, vešel do jeho 
kupé svobodný pán von Rhemen, generál kavalerie, a sdělil mu tu 
hroznou informaci. Při poslední zastávce, v Karlovci, von Hötzen-
dorf obdržel ofi ciální telegram, který ho zpravil o smrti následníka 
trůnu a jeho choti, s tím, že vrah byl „Bosňan srbské národnosti“. 
Von Hötzendorf se správně domníval, že nešlo o „čin jednoho fana-
tika“, nýbrž o „organizované spiknutí“. Zavraždění arcivévody bylo 
pro něj „vyhlášením války Rakousko-Uhersku“. Na tento čin podle 
něj bylo „možné odpovědět pouze válkou“. Okamžitě zaslal telegram 
císaři Františku Josefovi do jeho vily v Bad Ischlu, v němž se ptal, zda 
má přerušit plánované manévry v Chorvatsku a vrátit se do Vídně. 
Císař souhlasil. A tak již podruhé za sebou von Hötzendorf nastoupil 
do nočního vlaku, tentokrát směřujícího do Vídně.2 

Von Hötzendorfova chladná a bojechtivá reakce zcela odpovídala 
jeho povaze. Vychrtlý náčelník generálního štábu byl stejně paličatý 
jako František Ferdinand, jemuž vděčil za svou pozici. Zavražděný arci-
vévoda prosadil jeho jmenování do funkce náčelníka generálního štábu 
v roce 1906 a opětovné jmenování v roce 1912, poté co byl v listopadu 
1911 odvolán. Arcivévoda dokázal překonat odpor císaře, kterému se 
nelíbily von Hötzendorfovy ambiciózní vojenské reformy. (Generálovi 
příliš nepomohlo ani to, že v listopadu 1911 navrhoval napadení Itá-
lie, jež byla formálně spojencem a jež tehdy válčila s osmanskou říší). 
To, že von Hötzendorf chce zničit Srbsko, nebylo žádným tajemstvím. 
Tak jako Cato starší své řeči v římském senátu uzavíral frází „nicméně 
soudím, že Kartágo musí být zničeno“, tak von Hötzendorf už od první 
bosenské krize v letech 1908–1909 neustále přesvědčoval své kolegy, 
aby „vyřešili srbskou otázku jednou pro vždy“.*

* Odhaduje se, že jen v roce 1913 navrhl útok na Srbsko pětadvacetkrát. Existuje 
populární teze, že jeho válečnický postoj byl způsoben snahou zaimponovat své 
mladé milence Gině von Reininghaus, aby opustila svého manžela Hermanna, 
bohatého pivovarníka. Ačkoli nikdo neví, jaké motivy jsou v naší duši, toto je 
zřejmě přehnané.
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Mapa 3: Balkán v roce 1914
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Přestože díky německému postoji vůči Rusku Vídeň získala 
evropské uznání anexe Bosny a Hercegoviny, srbští nacionalisté 
se s tím nikdy nesmířili. Jak Narodna Odbrana, tak Černá ruka 
byly vytvořeny proto, aby zvrátily anexi. Ačkoli Srbové nedoká-
zali svrhnout rakousko-uherskou vládu v Bosně, sklízeli úspěchy 
jinde. Srbsko takřka zdvojnásobilo svou velikost a počet obyva-
tel během balkánských válek v letech 1912–1913, kdy expandovalo 
na úkor Turecka a Bulharska. Prestiž Srbska vzrostla, zatímco ta 
rakouská kvůli neschopnosti zasáhnout v balkánských válkách 
klesala. Nebylo divu, že bosenští Srbové podporovali irredentu – 
a politický terorismus.3

Aby těchto provokací vůči Vídni nebylo málo, bylo zde 
ještě Rusko, spojenec Srbska, které se snažilo ukázat svou moc. 
V období vnitřní slabosti po pokořující porážce ve válce s Japon-
skem a následné revoluci v roce 1905 Rusko během první bosenské 
krize ustoupilo. O čtyři roky později jeho panslavistický velvy-
slanec v Bělehradě Nikolaj Hartwig v podstatě sám zorganizoval 
Balkánský svaz (Srbsko, Bulharsko, Řecko a Černá Hora), který 
v říjnu vyhlásil válku osmanské říši a tak zahájil první balkánskou 
válku. Jistě, Rusko samo nemobilizovalo a neudělalo to ani poté, 
co po zdrcující porážce Turecka Bulharsko vyvolalo druhou bal-
kánskou válku, když v červnu 1913 kvůli sporům o kořist zaútočilo 
na své bývalé spojence (tento konfl ikt Bulharsko prohrálo, když se 
proti němu obrátilo i Rumunsko a Turecko). Tehdy však Rakousko-
-Uhersko jen přihlíželo, zatímco jeho srbský nepřítel vítězil, takže 
Rusko se nemuselo angažovat. Poté co Srbové pokořili osmanskou 
říši a i bez ruské pomoci zastrašili Rakousko-Uhersko tak, že nein-
tervenovalo, obával se von Hötzendorf, že jeho země má čím dál 
tím méně času na vyřešení otázek spojených se slovanskými men-
šinami. To, že František Ferdinand von Hötzendorfovu politiku 
za balkánských válek neschvaloval, generála nijak nezchladilo – 
a stejně tak ho ke změně postoje nepřivedla ani arcivévodova smrt. 
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Von Hötzendorf neztrácel čas a začal plánovat pomstu. Buď, anebo, 
to byl jeho přístup.

Hrabě Leopold Berchtold, ministr zahraničí Rakousko-Uher-
ska, byl zrovna na trhu v Buchlovicích, kde sídlil jeho rod, když se 
dozvěděl o atentátu. Spolu se svou manželkou Nandine byl přítelem 
Františka Ferdinanda a Žofi e. Jen nedávno společně strávili víkend 
na arcivévodově zámku v Konopišti, kde právě rozkvetly zahrady. 
Von Berchtold, pohledný, elegantní a velmi bohatý šlechtic, kterého 
vídeňský dvůr nebral příliš vážně – když byl roku 1912 jmenován 
do funkce, byl císařovou třetí volbou –, neměl ani habsburský stoi-
cismus svého přítele Františka Ferdinanda, ani von Hötzendorfovu 
nemilosrdnou koncentraci. Mělo se za to, že tento inteligentní a pře-
mýšlivý muž dobrých mravů je nerozhodný. 

Byl to právě on, kdo stál von Hötzendorfovi v cestě během bal-
kánských válek, kdy se spojil s Františkem Ferdinandem a císa-
řem proti válečné straně a přivedl rakousko-uherskou diplomacii 
k linii bezelstné, reaktivní pasivity, která neudělala nic proti srbské 
rozpínavosti. Pravda je, že přítelova smrt jím otřásla. Teprve když 
se vzpamatoval, odešel na nádraží a nasedl na vlak, kterým v neděli 
odpoledne přijel do Vídně.

Berchtold dorazil do města, které „zachvátil neuvěřitelný ruch“. 
Do jisté míry to bylo způsobeno tím, že vláda byla velmi skoupá 
ohledně informací o atentátu, takže kolovaly fámy. Někteří lidé si 
mysleli, že šlo o intriku německé nebo rakousko-uherské rozvědky, 
další za tím viděli svobodné zednáře a jiní syny zemřelého korun-
ního prince Rudolfa, kteří chtěli pomstít smrt svého otce v roce 
1889, protože ho prý zavraždil František Ferdinand, který v nástup-
nictví následoval po něm. Někteří podezírali Istvána Tiszu, uher-
ského ministerského předsedu, který mohl Františka Ferdinanda 
považovat za hrozbu pro privilegované postavení Uher v monarchii 
(arcivévoda Tiszu nesnášel a byla to vzájemná averze). Další si byli 
jistí tím, že za atentátem stojí Srbsko, totiž (správně, jak se ukázalo) 
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velitel rozvědky Apis, který byl notoricky známým konspirátorem. 
František Ferdinand nebyl u dvora oblíben a obdobný postoj vůči 
němu měla i vídeňská lepší společnost. Jeho vražda nevyvolala ani 
tak zármutek jako spíš šok. Lidé se dohadovali, co mohlo být moti-
vem atentátu, a stala se z toho salonní hra, která okořenila sváteční 
atmosféru tohoto prodlouženého víkendu – v pondělí 29. června 
byl svátek Petra a Pavla. 

Hrabě Leopold Berchtold, ministr zahraničí Rakousko-Uherska, který se v červenci 1914 
ocitl uprostřed diplomatického uragánu.

V Prátru po krátké přestávce opět začala hrát hudba a hrála 
po celou noc, jakoby na vzdor vrahům ze Sarajeva, až už to byl kdokoli.4

To sváteční veselí ve Vídni mělo zvláštní paralelu na Kosově 
poli v Srbsku, kde při nacionalistickém vytržení na Vidov Dan 
zpráva o atentátu, která tam dorazila v pět odpoledne, vyvolala 
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nadšení. Odehrávala se tam alegorie zavraždění sultána Murada I., 
která v posledních letech měla spíše protirakouské než protiturecké 
ostří. A nyní přišla informace, že skutečný rakouský „sultán“ byl 
zabit, a to zřejmě Srbem. Dav podle rakousko-uherského přidělence 
v Bělehradě rytíře von Storcka „jásal radostí“, když se dozvěděl 
o vraždě Františka Ferdinanda. „Čekali jsme na to tak dlouho,“ řekl 
jeden z účastníků. Jiný Srb prohlásil, že atentát byl „malou pomstou 
za anexi“ Bosny a Hercegoviny. (Von Storck za tímto výrokem uvádí 
otázku: „A co tedy bude velkou pomstou?“) Přestože slavnost Vidov 
Danu ofi ciálně skončila v deset večer, von Storck informoval Berch-
tolda, že oslavy pokračovaly dlouho do noci.5

V Bad Ischlu, alpském letovisku jihozápadně od Vídně, kde 
císařové trávili léto, byla atmosféra střízlivější. V neděli večer při-
nesl Františku Josefovi zprávu o zavraždění následníka trůnu jeho 
pobočník hrabě Paar. Tak jako Berchtold byl císař zdrcen, ačkoli 
jeho myšlenky nebyly tak soucitné. Údajně hraběti řekl: „Strašné! 
Strašné! Je to vůle Boží.“* Ještě nevěděl o roli Srbska, a tak v aten-
tátu viděl Boží trest za morganatický sňatek Františka Ferdinanda 
s Žofi í Chotkovou, který alespoň vyčistil habsburský rod. Císař 
chladně zakázal pohřbení arcivévody a jeho ženy v habsburské 
hrobce v Kapucínské kapli ve Vídni.6

Na Ballhausplatze, v sídle ministerstva zahraničních věcí, byla 
nálada stejně vážná jako v Bad Ischlu, ačkoli méně střízlivá. Jak 
Berchtold poznamenal do svého deníku, během prvního zase-
dání jeho kabinetu „bylo možné vycítit konsternaci a pobouření, 
ale i jisté uvolnění“. Další zprávy ze Sarajeva byly znepokojující, 
ale osvětlily situaci: na Appelově nábřeží se pohybovalo více aten-
tátníků a všichni zřejmě byli bosenští Srbové s temnými vazbami 

* Podle jiné verze císař poznamenal, že „Všemohoucího nelze ošálit“, což byla 
narážka na to, že František Ferdinand svým morganatickým manželstvím 
urazil Boha. Podle odborníků je to ale na Františka Josefa příliš patetické. 
Nejpravděpodobnější větou bylo: „Je to vůle Boží.“
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na tajné společnosti v Srbsku. Ačkoli nebylo jasné, zda je Srbsko 
ofi ciálně zapleteno do spiknutí, důkazy napovídaly tomu, že „nitky 
konspirace (…) se sbíhají do Bělehradu“, jak Berchtold pověděl 
německému velvyslanci Heinrichu von Tschirschkému. Tuto větu 
pak v následujících týdnech opakoval stále dokola. Von Tschirschky 
Berchtoldovým obavám rozuměl, ale jelikož neměl jasné pokyny 
z Berlína, radil k trpělivosti.7

Jenže Rakušané ho neposlechli. „Všichni mluvili o válce,“ vzpo-
míná Berchtold na pondělí po atentátu. Jako by válečná strana 
chtěla zabránit ministrovu váhání, navštěvovali Berchtolda po celý 
den činitelé, kteří se ho snažili přimět ke konfl iktu se Srbskem. 
Toto mínění bylo takřka všeobecné. Ministerský předseda Před-
litavska hrabě Karl von Stürgkh byl jednoznačně pro válku, tak 
jako rakousko-uherský ministr války generál Alexander von Kro-
batin a Leon von Biliński, rakousko-uherský ministr fi nancí. Jeli-
kož byl von Biliński též ministrem pro Bosnu a Hercegovinu, takže 
spolu s Potiorkem nesl odpovědnost za laxní bezpečnostní opatření 
v Sarajevu (později císař von Bilińskému odpustil), měl pro pomstu 
zvláštní motivaci. Sílící válečná strana nemusela mít strach. Berch-
told byl pobouřen.8 

To se ukázalo během osudného setkání, ke kterému došlo v pon-
dělí odpoledne. Tisza, uherský ministerský předseda, toho rána 
Františku Josefovi vyjádřil svou soustrast – aniž by tušil, pokud 
lze věřit jeho protestům, že vražda následníka trůnu může mít vliv 
na zahraniční politiku monarchie. To, že se chystá něco důležitého, 
se dozvěděl, teprve když přijel na Ballhausplatz, kde ke svému údivu 
nalezl obvykle pokojného Berchtolda rozrušeného. Není zazname-
náno, co při této schůzce bylo řečeno, ale na uherského minister-
ského předsedu učinila tato konverzace velký dojem, takže napsal 
protestní dopis Františku Josefovi, v němž si stěžoval, že ministr 
zahraničí chce „ze sarajevského incidentu udělat záminku pro 
vyrovnání účtů se Srbskem“. 
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Tisza byl významnou postavou, jejíž názor Berchtold nemohl 
ignorovat. Přísný a chladný Tisza byl oproti elegantnímu a šarmant-
nímu ministrovi zahraničí málomluvný. Ale za svými slovy si stál. 
Tak jako mnoho ambiciózních Uhrů jeho generace preferoval před 
Rakouskem Německo, jehož dynamiku konzervativní habsbur-
ská říše postrádala. Studoval v Berlíně a v Heidelbergu na začátku 
80. let 19. století, na vrcholu slávy a prestiže Otto von Bismarcka, 
a obdivoval zakladatele německé říše natolik, že mu věnoval knihu. 
Striktní a poněkud nepřístupný kalvinista Tisza byl ve víře a tem-
peramentu bližší střídmému pruskému protestantismu než katolic-
kému Rakousku s jeho složitými obřady a majestátem. Ačkoli Uhry 
považoval za nejsilnější část říše, byl loajální vůči koruně a věřil, že 
německá výkonnost vynahradí slabost rakousko-uherské armády, 
když ustoupil nacionalistům, kteří chtěli maďarštinu jako druhý 
velicí jazyk v armádě po němčině.

Neměl Srby ani Srbsko v lásce, ale právě proto odmítal větší 
zásah do srbských záležitostí nebo na jižním Balkáně obecně. Jaká-
koli anexe by pouze podkopala privilegovanou pozici Maďarů v říši 
tím, že by se v jejích hranicích ocitli další Slované (Maďaři tvořili 
jen těsnou většinu i v samotných Uhrách). Navíc Tisza věřil, že 
jeho povinností kalvinisty je pokud možno bránit válce. Konfl ikt 
se Srbskem, řekl v pondělí Berchtoldovi (nebo to aspoň tvrdil v pro-
testní nótě císaři odeslané o dva dny později), „by byla osudová 
chyba“. „Nemáme dostatečné důvody,“ argumentoval Tisza, „pro 
to, abychom učinili Srbsko odpovědným (za atentát) a vyprovoko-
vali válku s ním.“ Kdyby Rakousko-Uhersko zaútočilo na Srbsko 
kvůli zavraždění arcivévody, varoval, „jevili bychom se světu jako 
narušitelé míru a rozpoutali bychom velkou válku za mimořádně 
nevýhodných okolností“.9

V pondělí večer dorazil von Hötzendorf na Ballhausplatz, aby si 
vyslechl Berchtolda, nevěděl však, že ministr zahraničí právě v roz-
hovoru s Tiszou zaujal proválečné stanovisko. Náčelník generálního 
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štábu už měl dost Berchtoldových vytáček a tentokrát chtěl roz-
hodný zásah. Vynechal obvyklé zdvořilosti a přímo navrhl, aby 
Rakousko-Uhersko provedlo mobilizaci vůči Srbsku, ve středu 
1. července. Berchtold odpověděl zcela odlišným tónem než při 
rozhovoru s Tiszou, že „zřetelný důvod (pro mobilizaci) chybí“ 
a že „veřejné mínění musí být připraveno“. Aby byl vzbuzen nutný 
dojem, navrhl zaslání ostré nóty Bělehradu, v níž by Ballhausplatz 
požadoval, aby srbská vláda rozpustila „jisté společnosti“, jako byla 
Narodna Odbrana, jež byla serióznější odnoží tajné Černé ruky, 
o které Rakušané podle všeho nevěděli, a aby sesadila svého minis-
tra vnitra. Von Hötzendorf tvrdil, že to k ničemu nepovede: Srbsko 
jen dosadí nového ministra a vše zůstane při starém. „Jediné, co 
přivede změnu, je síla,“ řekl náčelník generálního štábu. Berchtold 
souhlasil s tím, že přišel čas na jistý druh zúčtování se Srbskem, 
ale upozornil von Hötzendorfa, že bude muset mluvit s císařem, 
než svolí k nějakému vojenskému zásahu. Von Hötzendorf opustil 
Ballhausplatz se třemi slovy, za něž by se nemusel stydět ani Cato. 
„Válka. Válka. Válka.“10

Přes tyto krvelačné poznámky byl generál přemýšlivý člo-
věk, který bral v úvahu vzrůstající národnostní napětí, jež mohlo 
monarchii zničit. Císařská armáda (nebo Společná armáda, jak zněl 
ofi ciální název od vyrovnání s Uhrami v roce 1867) byla takřka 
dokonalým mikrokosmem mnohonárodnostní říše. Němci pocho-
pitelně dominovali důstojnickému sboru, kde tvořili 76 % (oproti 
čtyřiadvacetiprocentnímu podílu mezi obyvatelstvem), a němčina 
byla velicí řečí. Přesto zbytek důstojníků tvořila směsice národnost-
ních skupin vedená Maďary (11 %), Čechy (5 %) a Chorvaty (lehce 
pod 5 %, což bylo mnohem víc než jejich podíl na populaci). Branci 
se museli naučit nejméně deset slov „velicí němčiny“ (Kommando-
sprache) a také německé názvy součástek pušky a další výstroje, 
zatímco od důstojníků se očekávalo, a byli k tomu silně pobízeni, 
že se naučí jazyk svých mužů (sám von Hötzendorf hovořil sedmi 
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jazyky). Většinou to fungovalo – a to lépe než například v parla-
mentu, který se podobal babylonské věži (Říšská rada ve Vídni byla 
v roce 1914 uzavřena a Uherský sněm v Budapešti fungoval jen 
proto, že Maďaři do něj nepustili téměř žádné reprezentanty jiných 
národností jako Srby, Slováky a především Rumuny.)11

Vyrovnání s Uhrami bylo podle von Hötzendorfa – stejně 
jako podle Františka Ferdinanda – hrubou politickou chybou, 
která umožnila Maďarům perzekvovat menšiny a která ostatní 
národnosti vedla k touze po obdobném postavení, v němž by také 
mohly utlačovat své nepřátele. Pasivita Rakouska během balkán-
ských válek zanechala podle náčelníka generálního štábu „dojem 
neschopnosti“ a von Hötzendorf věřil, že povzbudila iredentisty 
všech barev. Zavraždění následníka trůnu poskytlo monarchii 
poslední zkoušku její síly. Buď mohla bojovat za zachování jed-
noty říše, nebo mohla Srbům umožnit zmocnit se Bosny a Herce-
goviny, což by signalizovalo rozklad soustátí do marasmu žárlivých 
národních států.12

Odpověď na tuto otázku závisela především na Berchtoldovi, 
který byl mužem středu. Von Hötzendorf, jenž zastupoval Společ-
nou armádu, byl pro válku, což podporoval i rakouský ministerský 
předseda a společní ministři fi nancí a války. Tisza, který hovořil 
za Uhry, byl jednoznačně proti. Von Hötzendorfovi připadalo, že 
Berchtold jako obvykle lavíruje, zatímco Tisza dosud nejistého 
ministra zahraničí považoval za stejně nebezpečného a válkychti-
vého jako von Hötzendorfa.

Ve skutečnosti Berchtold nevěděl, co říct císaři na jejich schůzce 
v schönbrunnském zámku v úterý 30. června. Jakákoli akce mohla 
vést k záhubě, ale nejhorší ze všeho by bylo projevit slabost. Pokud 
by Rakousko-Uhersko ponechalo tuto teroristickou agresi bez 
odpovědi, řekl Berchtold císaři, „naši jižní a východní sousedé by 
si byli natolik jistí naší bezmocností, že by se pustili do destrukce 
(říše)“. Přesto ministr ujistil svého panovníka, že nebude jednat 
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ukvapeně – dokud nebude mít spolehlivé informace potvrzující srb-
skou roli v atentátu. Jakmile by padl verdikt, chtěl Berchtold při-
pravit „jasný plán zásahu vůči Srbsku“. Císař souhlasil s tím, že by 
Berchtold měl vyčkat, ale jeho hlavní obavy se netýkaly samotného 
vyšetřování atentátu, nýbrž potřeby zachovat jednotu říše. Jakákoli 
Berchtoldova linie, tvrdil panovník, musí mít plnou podporu Tiszy, 
a tedy Uher.13

František Josef, kterému bylo třiaosmdesát, vládl Rakousku 
a pak Rakousko-Uhersku od roku 1848. V té době byla Svatá říše 
římská národa německého ještě v paměti lidí, a tak se habsburský 
císař mohl, a také to dělal, odvolávat na „vůli Boží sahající až k jeho 
předchůdci Karlu Velikému“. Císař vyžadoval od všech u dvora 
přísné dodržování „upjatých burgundských ceremonií“. 

Císař František Josef I., panovník Rakousko-Uherska, hrdý pokračovatel habsburské 
tradice, jež „byla stará tisíc let“.
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Hovořil všemi patnácti jazyky své říše (nebo, jak tvrdili vídeňští 
šprýmaři, v nich dokázal použít fráze) a navzdory šovinismu své 
doby kladl důraz na to, aby nepreferoval žádnou národnostní sku-
pinu. V pozdních letech své vlády ztělesňoval prastarou říši jako 
živoucí symbol jejího majestátu a mravů, tvrdošíjně odmítal moder-
nizaci (s výjimkou rakousko-uherského vyrovnání, které neochotně 
akceptoval), a tak byl symbolem jejího stáří a křehkosti. Zrovna se 
zotavil z bronchitidy, která byla natolik vážná, že v dubnu Franti-
šek Ferdinand několik dnů „udržoval lokomotivu pod parou“, aby 
mohl odjet do Vídně, kdyby císař zemřel.* Mnozí se obávali, ještě 
před zavražděním jeho následníka, že po jeho smrti zahyne i říše, 
jelikož stárnoucí panovník je posledním pojítkem jejích národů.14

Přes svůj křehký zevnějšek však byl císař stále plný sil. Nebyl 
jenom ceremoniální postavou. Ačkoli byl při audiencích Berchtolda 
a Tiszy opatrný a naléhal na oba muže, aby sledovali jednotnou 
politiku, císařovy názory na sarajevský atentát byly pravděpodobně 
bližší pohledu jeho ministra zahraničí, ačkoli nebyly tak prová-
lečné jako von Hötzendorfovy. V úterý 2. července, den poté, co 
císař obdržel Tiszovo písemné prohlášení proti válce se Srbskem, 
řekl německému velvyslanci von Tschirschkému, že „si není jistý, 
jak dlouho na Balkáně zůstane klid“, a že doufá v to, že německý 
panovník Vilém II. dokáže „pochopit nebezpečí, jež pro monarchii 
znamená Srbsko“. Za Srbskem bylo Rusko. František Josef věřil, že 
srbský ministerský předseda „neudělá nic bez konzultace s (Niko-
lajem) Hartwigem“, což byl ruský velvyslanec v Srbsku. Panov-
ník řekl von Tschirschkému, že „skutečným šéfem v Bělehradě“ 
je Hartwig. František Josef byl „velmi znepokojen ruskou cvičnou 
mobilizací naplánovanou na podzim, právě v době, kdy přesunu-
jeme naše jednotky“.15 

* Císař se o tom nepochybně dozvěděl. Po Vídni kolovala fáma, že František Josef 
se tak překvapivě rychle vyléčil „naschvál kvůli svému synovci“.  
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Zkratky:

ALB. – Albánie 

And. – Andorra

I.Z. – Mezinárodní zóna

L. – Lichtenštejnsko 

Luc. – Lucembursko 

S. M. – San Marino  

Mapa 4: Evropa v roce 1914
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Je příznačné, že habsburský panovník odhalil svůj postoj vůči 
Rusku nikoli Berchtoldovi, ale velvyslanci Německa, jediného sku-
tečného spojence Rakousko-Uherska. Od Mettternichových dob, 
kdy Vídeň byla osou „svaté aliance“ tří říší (Rakousko, Prusko, 
Rusko), která přísahala, že bude potlačovat iredentisticko-nacio-
nalistická hnutí a udržovat status quo po napoleonských válkách, 
poklesl význam Rakouska tak, že nyní téměř nestálo za spoje-
nectví. Od roztržky se Sankt Petěrburgem během krymské války 
v letech 1853–1856, kdy ministr zahraničí hrabě von Buol požadoval 
od Rusů, aby jejich vojska opustila podunajská knížectví, v době, 
kdy Rusko bylo ve válce s Británií, Francií, Piemontem a osmanskou 
říší, zůstala Vídeň v evropské politice opuštěná. Otto von Bismarck, 
architekt německého sjednocení pod vedením Pruska v roce 1871, 
se pokusil spojit navzájem podezřívavé Rakousko-Uhersko a Rusko 
ve své machiavellistické Lize tří císařů (1873–1879, 1881–1887), jejíž 
duch byl udržován v ještě machiavellističtější (a tajné) Zajišťovací 
smlouvě z roku 1887, ale toto nepřirozené spojenectví fungovalo, 
jen dokud Rusové nevytušili skutečný Bismarckův cíl, kterým bylo 
znemožnit Paříži a Sankt Petěrburgu spojit se proti Německu. 

To se stalo hned po Bismarckově pádu v roce 1890 a vedlo to 
k uzavření dvoustranné francouzsko-ruské aliance proti Německu 
v roce 1894. 

Jelikož Rakousko ztratilo svou strategickou roli kamufláže 
bismarckovské diplomacie, udržovalo Německo svou alianci 
s Rakousko-Uherskem hlavně z diplomatické netečnosti – a kvůli 
tomu, že obě říše po zhroucení Bismarckova systému měly spo-
lečného nepřítele, totiž Rusko. Vídeň sice mohla teoreticky sázet 
na Itálii, což byl třetí člen Trojspolku uzavřeného s Rakousko-
-Uherskem a Německem v roce 1882, ale vazby k Římu byly slabší 
než ty vůči Berlínu. Itálie měla společného potenciálního nepřítele 
s Německem (Francii), ale ne s Rakousko-Uherskem, které s Francií 
nehraničilo. Navíc se vědělo, že Itálie se chce zmocnit rakouského 
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Terstu a jižního Tyrolska, takže ve skutečnosti žádným spojencem 
nebyla. Von Hötzendorf zašel příliš daleko, když v roce 1911 poža-
doval preventivní válku s Itálií, ale nikdo na Ballhausplatzu si nedě-
lal o postoji Itálie při balkánské či celoevropské válce iluze. Tváří 
v tvář srbské hrozbě Rakušané věděli, že mezi nimi a naprostou 
izolací stojí jen Německo. Bez Němců nemohli udělat nic. V tomto 
ohledu se ve Vídni – a Budapešti – shodli všichni.

Prvního července, toho samého dne, kdy Tisza odevzdal své 
protiválečné memorandum císaři, von Hötzendorf opět navštívil 
Ballhausplatz, aby se ministra zahraničí zeptal na jeho mínění. 
Berchtold ho informoval o Tiszově houževnaté opozici vůči 
válce se Srbskem. Tisza byl přesvědčen, že Rusko by zasáhlo a že 
„Německo by nás nechalo samotné“. Von Hötzendorf musel při-
znat, že pokud hlavní spojenec Rakousko-Uherska neposkytne 
soustátí podporu, „budeme mít svázané ruce“. Berchtold tyto 
jeho obavy sdílel a poznamenal, že Rumunsko, o jehož spoje-
nectví Vídeň aktivně usilovala, pravděpodobně nepodpoří útok 
proti Srbsku, pokud nebude jasné, že válka má podporu Německa. 
Berchtold řekl náčelníkovi generálního štábu, že připravil pro-
hlášení vyzývající Berlín k tomu, aby pomohl získat Bulharsko 
a Rumunsko do Trojspolku. To von Hötzendorfa zaujalo. Ke konci 
své návštěvy u Berchtolda prohlásil: „Hlavně se musíme Německa 
zeptat, zda nám pomůže proti Rusku nebo ne.“16

Je příznačné, že Berchtold pověděl von Hötzendorfovi, že osobně 
připravil prohlášení o balkánské politice, o němž se oba shodli, že 
je nutné ho odeslat do Berlína. Ve skutečnosti bylo původní memo-
randum nastiňující novou rakousko-německou „mírovou inicia-
tivu“ zaměřenou na získání Bulharska, Rumunska a osmanské říše 
do Trojspolku, aby byla odstrašena ruská agrese na Balkáně, vypra-
cováno na základě Tiszových pokynů v březnu. Nejnovější verze 
byla sepsána 24. června, čtyři dny před sarajevským atentátem. 
Kdyby ministr zahraničí řekl von Hötzendorfovi, že prohlášení pro 
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Berlín reprezentuje Tiszovo pseudopacifi stické uvažování, náčel-
ník generálního štábu by s tím tak nadšeně nesouhlasil. Berchtold 
to však důkladně promyslel, protože Tiszova mírová iniciativa mu 
nabídla cestu ven z dosavadního patu. Naoko mělo Tiszovo pro-
hlášení za cíl vypořádání se s balkánskou otázkou, ale ve skuteč-
nosti šlo o posílení aliance s Německem. Tisza tvrdil, že záměrem 
Rakouska musí být zatažení Berlína do balkánských problémů 
a jejich společné řešení. Tisza ve své březnové iniciativě konstato-
val: „Nelze hovořit o úspěchu, dokud nebudeme mít ujištění, že nás 
Německo chápe, respektuje a podporuje. Německo musí pochopit, 
že Balkán má rozhodující význam nejen pro nás, ale i pro němec-
kou říši.“ Ve stejném duchu Tisza ve svém dokumentu z 1. července 
adresovaném císaři naléhal na Františka Josefa, aby při arcivévo-
dově pohřbu promluvil s Vilémem II. a využil „nedávných hrozných 
událostí“ k tomu, aby ho získal pro „naprostou podporu (rakouské) 
politiky na Balkáně“. Von Hötzendorf chtěl využít atentátu jako 
záminky pro vypořádání se se Srbskem, zatímco Tisza hodlal s jeho 
pomocí docílit sladění německé a rakousko-uherské politiky na Bal-
káně, aby tím předešel další ničivé válce, kterou podle jeho názoru 
Němci nechtěli.

Berchtold hodlal Němce oslovit Tiszovou mírovou iniciativou, 
ale s úmyslem získat je pro podporu von Hötzendorfovy válečné 
politiky.17 

Pohřeb Františka Ferdinanda naplánovaný na pátek 3. července 
měl, jak navrhoval Tisza, poskytnout ideální příležitost pro jednání 
s Němci. Na rozdíl od svého rakousko-uherského protějšku se císař 
Vilém II. s Františkem Ferdinandem a Žofi í přátelil. V červnu, těsně 
před atentátem, je navštívil při prodlouženém víkendu na jejich 
zámku Konopiště. Bylo o něm známo, že je impulsivní. Vražda 
jeho blízkého přítele ho nepochybně rozzuřila. Pokud by Raku-
šané tento hněv navedli správným směrem – proti Srbsku –, bylo 
by možné Německo získat. 
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Jenže to se nestalo. Ráno ve čtvrtek 2. července, zatímco ostatky 
arcivévody a jeho manželky putovaly z Terstu do Vídně, bylo ozná-
meno, že císař Vilém II. se pohřbu nezúčastní. Bolesti v zádech mu 
znemožnily odcestovat. Tisza tak neměl možnost seznámit němec-
kého panovníka se svou balkánskou iniciativou a Berchtold ani von 
Hötzendorf nemohli využít Vilémova hněvu k tomu, aby ho zís-
kali pro válku se Srbskem. Ve skutečnosti na pohřeb nepřijel žádný 
státník. Berchtold tvrdil, že nebyli pozváni, aby byl stárnoucí Fran-
tišek Josef ušetřen únavy ze zdlouhavého obřadu. Namísto toho 
měla v zahraničí rakousko-uherská velvyslanectví konat tryzny. 
Jak všichni věděli, císař měl vůči následníkovi chladný vztah a přes 
silné protesty mezi příbuznými neumožnil pohřeb v Kapucínské 
kapli. Zajímavější vysvětlení přinesli lidé z Ballhausplatzu: Berch-
told nechtěl, aby zahraniční státníci měli přístup k císaři, z obav, že 
by mohli snížit vliv válečné strany.18  

Prostý obřad velmi kontrastuje s velkolepým pohřbem anglic-
kého krále Edwarda VII. v květnu 1910, který tak výstižně zvěčnila 
Barbara Tuchmanová v knize Th e Guns of August. Tehdy Londýn 
viděl devět králů ve skvostných hávech, kteří projížděli „branami 
zámku s chocholy na přilbách, zlatými epoletami, červenými šer-
pami a drahokamy, jež se blýskaly na slunci“, za nimi „pět násled-
níků trůnu, čtyřicet dalších příslušníků panovnických rodů, sedm 
královen“ a „množství velvyslanců z republik“.19 Smrt Františka 
Ferdinanda naopak ve Vídni nevzbudila téměř žádný zármutek. 
Císař dokonce odmítl přivítat smuteční vlak z Terstu a nenavští-
vil ani smuteční obřad. Těch několik členů habsburské dynastie, 
kteří měli tu odvahu a přišli tam, mělo na zhlédnutí těl pouhých 
patnáct minut. Děti Františka Ferdinanda nemohly udělat ani to 
(ačkoli jim bylo dovoleno zaslat květiny). Arcivévodova rakev ale-
spoň byla vyzdobena insigniemi následníka trůnu: měl arcivévod-
skou korunu, generálskou přilbu s chocholem, svůj ceremoniální 
meč a řády včetně řádu zlatého rouna. Žofi ina rakev byla menší 
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než arcivévodova a byla také o třicet centimetrů níž. Byla prostá až 
na pár bílých rukavic a černý vějíř, což symbolizovalo její někdejší 
postavení dvorní dámy. Těla byla pohřbena v kapli v zámku v Ars-
tettenu – „provinční díře“ daleko od Vídně, kterou František Ferdi-
nand vybudoval pro případ, že by jim byl odepřen pohřeb v rodové 
hrobce. Byl to habsburský ekvivalent hrobu neznámého vojína.20

Nepřístupný a samotářský arcivévoda nebyl nikdy tak populární 
jako společenský a šarmantní Edward VII. a Rakousko-Uhersko 
nebylo ani zdaleka tak mocné jako Anglie, která vládla impériu, jež 
se rozléhalo na mnoha kontinentech. Přesto kontrast mezi oběma 
ceremoniemi napovídá tomu, že během těch čtyř let něco zmizelo. 
V roce 1910 to bylo cosi jako babí léto staré Evropy. Byl to rok bez 
mezinárodního napětí, na rozdíl od první bosenské krize v letech 
1908–1909, marocké krize v roce 1911 a italsko-turecké a balkán-
ských válek, které následovaly. Tehdy ještě Rakousko-Uhersko 
nebylo poníženo, Srbsko nerozšířilo své území a osmanská říše 
dosud neobdržela sérii takřka smrtících úderů ze strany Itálie a Bal-
kánského svazu. Monarchický princip byl v roce 1910 zatím při 
síle: bez ohledu na nacionalistický tisk byli vládcové jednotlivých 
zemí navzájem spjati příbuzenskými svazky a existovala mezi nimi 
solidarita a důvěra, jež pomáhala pacifi kovat krize, dřív než zašly 
příliš daleko.

Pokud by toto existovalo ještě v roce 1914, projevil by se sou-
cit světa vůči zavražděnému arcivévodovi, jehož brutální vražda 
byla hozenou rukavicí i pro ostatní vládce (bez ohledu na chlad 
rakouského císaře). Namísto toho ani Vilém II., arcivévodův nej-
lepší a jediný přítel mezi evropskými monarchy, nepřijel do Vídně 
na pohřeb. Jeho neúčast měla svůj dobrý – a příznačný – důvod. 
Nešlo o bolesti zad. „Vzhledem k varováním, která jsem obdržel ze 
Sarajeva,“ informoval německý kancléř Th eobald von Bethmann 
Hollweg Františka Josefa v tajném telegramu, který císař obdr-
žel prostřednictvím Ballhausplatzu, „z nichž první bylo odesláno 
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v dubnu, jsem byl povinen požádat Jeho Veličenstvo, aby zrušilo 
svou cestu do Vídně.“ Kancléř k tomu dodal, že atentáty jako ten 
v Sarajevu „jak známo povzbuzují zločinné elementy“.21

To bylo vůči Vídni velmi tvrdé. Němci svým spojencům natolik 
nedůvěřovali, že se domnívali, že Rakušané nedokážou zajistit bez-
pečnost ani při státním pohřbu ve svém hlavním městě. Na jedné 
straně mohla zmínka o terorismu v Bosně jako důvodu pro zrušení 
císařovy návštěvy povzbudit válečnou stranu, na straně druhé se 
von Bethmann Hollweg pečlivě vyhnul jakékoli zmínce o Srbech či 
Srbsku jako organizátoru sarajevského krveprolití. Ani sami Raku-
šané  Bělehrad se zločinem ještě nespojili. Německý kancléř tak jako 
Tisza, František Josef a Berchtold potřeboval důkaz. 

Odrazem strategické impotence Rakousko-Uherska v roce 1914 
je fakt, že jeho státníci nedokázali reagovat na Sarajevo, aniž by se 
nejprve zeptali Němců. Jistě, tento pat byl také výsledkem domácí 
politické dynamiky, vlivu uherského ministerského předsedy, který 
měl možnost svým vetem reprezentovat jednu polovinu říše. Bylo 
nemožné oddělit zahraniční a domácí politiku v říši, kde žilo pat-
náct národností. Tiszův „pacifi stický“ pohled na balkánskou politiku 
byl úzce spjat s jeho cílem udržet hegemonii Maďarů nad ostatními 
národnostmi v Uhrách, tak jako se von Hötzendorf a Berchtold sna-
žili rozdrtit Srbsko, aby oslabili národní iredentismy v říši, počínaje 
nesnesitelnými nároky Maďarů, jako byl Tisza. Zájmy Uher, Raku-
šany dominovaného ministerstva zahraničí a Společné armády se 
zdály být neslučitelné – pokud by jednotlivé aktéry nespojil někdo 
zvenčí. Tímto podivuhodným způsobem se Německo stalo arbit-
rem nejen rakousko-uherské zahraniční politiky, ale i jejího ústav-
ního dilematu. Pokud by von Berchtoldovo a von Hötzendorfovo 
podezření ohledně srbské role v atentátu bylo potvrzeno, mohl by 
Ballhausplatz položit otázku, kterou všichni měli na jazyku: Co na to 
řeknou Němci? Berchtold teď mohl jen čekat.
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2

St. Petěrburg: Bez soucitu

DŮVOD, PROČ RAKOUSKO-UHERŠTÍ STÁTNÍCI POTŘE-
bovali německou podporu pro případ války se Srbskem, byl 

zřejmý: možný zásah Ruska. Sankt Petěrburg zaútočil roku 1877 
v zájmu balkánských Slovanů (většinou Bulharů) proti osman-
skému Turecku a málem to učinil v zájmu Srbska proti Rakousko-
-Uhersku během první bosenské krize v roce 1909. Tehdy couvl 
tváří v tvář výhrůžce Berlína. Jistě, Rusko se nezúčastnilo balkán-
ských válek v letech 1912–1913, ale v těch jeho srbský spojenec zvítě-
zil a Vídeň proti němu nic neučinila, takže Sankt Petěrburg nemusel 
zachraňovat Bělehrad, jako by tomu bylo v případě rakousko-uher-
ské války se Srbskem.

Jestliže oblíbené klišé o „ruském parním válci“ značně přehá-
nělo skutečnou moc carských armád, nikdo ve Vídni ani v Sankt 
Petěrburgu nepochyboval o tom, že Rusko může habsburskou říši 
snadno porazit. Pouze s německou podporou proti Rusku mohlo 
Rakousko-Uhersko uvažovat o vojenském zásahu na Balkáně. 
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Pouze s německou podporou mohlo zvítězit. To byl Tiszův argu-
ment proti válce se Srbskem: Rusko bude bojovat a Německo nás 
nepodpoří. Linie, kterou zaujal ministr zahraničí Berchtold a pro-
válečný náčelník generálního štábu von Hötzendorf, byla přesně 
opačná: Německo nás podpoří a Rusko nebude bojovat – tedy v to 
aspoň doufali. U Němců si Rakušané, jakmile se objevily důkazy 
o roli Bělehradu, mohli být jisti. U Sankt Petěrburgu to byl krok 
do neznáma. Co udělají Rusové? 

První náznaky pro Rakousko-Uhersko nebyly povzbudivé. 
Přestože jen málo cizinců, s výjimkou Viléma II., opravdu cítilo 
zármutek kvůli smrti arcivévody, britští, francouzští, italští 
a němečtí konzulové v Evropě reagovali na zprávy ze Sarajeva se 
soucitem a kultivovaností zkušených diplomatů. Rakousko-uher-
ské ambasády obdržely ofi ciální kondolence, vlajky visely na půl 
žerdi a lidé vyjadřovali svou soustrast. S tím kontrastovalo chování 
ruských diplomatů, kteří toto vše ignorovali. V Římě ruská amba-
sáda jako jediná nesvěsila vlajku na půl žerdi k uctění arcivévody. 
Obdobně carské velvyslanectví v Bělehradě odmítlo svěsit vlajku, 
a to i během ofi ciálního rekviem za Františka Ferdinanda, jako by 
chtělo Habsburky úmyslně urazit.1 

Tento vykalkulovaný čin byl takřka dozajista dílem Nikolaje 
Hartwiga, panslavistického ruského velvyslance, o kterém Franti-
šek Josef řekl německému ambasadorovi, že je „skutečným šéfem 
v Bělehradě“. Podle jednoho italského diplomata prý Hartwig poté, 
co 28. června uslyšel zprávy ze Sarajeva, prohlásil: „Proboha! Ať to 
není Srb!“ (pourvu que ça ne soit pas un Serbe). Rakousko-uherský 
přidělenec rytíř von Storck tuto nejednoznačnou poznámku interpre-
toval Berchtoldovi: „Hartwig (…) očividně považoval za zřejmé, že 
vrahem může být jen Srb.“ Každopádně se Hartwig nenechal vyvést 
z míry a toho večera pořádal bridžový večírek, na němž své skutečné 
názory sdělil italskému diplomatovi (který je pak prozradil Rakuša-
nům). Vrah Františka Ferdinanda by podle Hartwiga „měl být Vídní 
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považován za požehnání“, neboť „arcivévoda byl skrznaskrz chorý“, 
což jen ilustruje to, že „rakouská dynastie je vyčerpaným plemenem“. 
Nový následník trůnu, arcivévodův synovec Karel, byl, jak Hartwig 
informoval Itala, „syfi litik“, což by zpochybnilo jeho předchozí tvr-
zení, že arcivévodova smrt je dobrá zpráva – pokud to, samozřejmě, 
nemyslel tak, že to je dobrá zpráva pro Rusko.2

Pro Rakušany bylo obtížné uvažovat o Hartwigovi jinak než 
jako o svém největším nepříteli. Byl považován za mozek útočné 
slovansko-pravoslavné aliance Srbska, Bulharska, Řecka a Černé 
Hory, která v roce 1912 při první balkánské válce napadla Turecko 
a tak posílila srbský iredentismus. Císařovo tvrzení, že Hartwig 
ve skutečnosti vládne Srbsku, bylo do značné míry přehnané, ale 
mělo v sobě zrnko pravdy. Srbský ministerský předseda za Lidovou 
radikální stranu Nikola Pašič byl veteránem srbské politiky. Tento 
někdejší starosta Bělehradu působil jako ministerský předseda 
takřka nepřetržitě od roku 1904 a řídil expanzi země za balkán-
ských válek, přičemž se musel bránit proti spiknutím ještě radikál-
nějších srbských a „jihoslovanských“ aktivistů, jako byl plukovník 
Dimitrijevič (Apis) a jeho Černá ruka. Se svým mohutným bílým 
vousem a zachmuřeným výrazem vypadal jako pravoslavný mnich 
z nějakého Dostojevského románu a i ve svých osmašedesáti byl 
stále plný elánu. Ale přes to všechno by Pašič – a Srbsko – nemohli 
dosáhnout svých cílů bez ruské podpory. Za balkánských válek 
Srbsko válčilo za ruské peníze a s ruskými a francouzskými zbra-
němi a byla to ruská výhrůžka, že carská říše bude intervenovat, co 
zabránilo Rakušanům vtrhnout Bělehradu do zad, zatímco srbské 
armády dobývaly Turecko a Bulharsko. Hartwig Pašiče podporoval 
během balkánských válek a zůstal jeho nejbližším rádcem.3 

Navíc Hartwig nebyl jediný vlivný Rus v Bělehradě. Jestliže ruský 
velvyslanec poskytl Pašičovu režimu panslavistickou podporu, pak 
ruský vojenský přidělenec generál Viktor Artamonov pomáhal radi-
kálnějšímu stínovému kabinetu. Apis nebyl jen tajným organizátorem 
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Černé ruky i (jak nyní víme) atentátu na Františka Ferdinanda. Byl 
také šéfem srbské vojenské rozvědky. Když se po válce jeden italský 
novinář zeptal Artamonova, jak blízce spolupracoval v Bělehradě 
s Apisem, ruský generál připustil, že „s ním byl prakticky v den-
ním kontaktu“. Samozřejmě že popřel, že by věděl o přípravě aten-
tátu – mezi 19. a 28. červnem 1914 měl dovolenou –, kupodivu právě 
v době, kdy František Ferdinand dohlížel na vojenská cvičení, která 
by zástupce ruské armády v Srbsku měla zajímat. 

Nikola Pašič, veterán srbské politiky. 

Připustil ovšem, že „v malém Bělehradě, kde se veřejný život 
omezoval na pár kaváren, spiknutí nemohlo zůstat tajemstvím“. 
28. června byl mimo město, ale v Bělehradě byl na konci května 
a na počátku června, kdy se atentát organizoval.4
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Hartwig toho dne ve městě byl, když hostil onen brzy notoricky 
známý bridžový večírek. Z poválečných zpráv víme, že minister-
ský předseda Pašič o atentátu věděl. Pokusil se však na počátku 
června, diskrétně, prostřednictvím emisara, varovat Vídeň, neboť 
jí nechtěl poskytnout záminku k útoku, zatímco se Srbsko vzpama-
továvalo z balkánských válek. (Pašičovo varování rakousko-uherští 
činitelé, např. ministr pro Bosnu a Hercegovinu von Biliński, buďto 
ignorovali, nebo ho později vytěsnili z paměti, zděšeni z toho, že 
se jím neřídili.) Srbský ministerský předseda a jeho ruští rádcové 
tedy do spiknutí Černé ruky zapojeni nebyli, ale téměř určitě věděli, 
že se něco chystá, a Pašič neudělal nic podstatného pro to, aby to 
překazil.5 

František Josef se proto nemýlil, když za podněcovatele ruské 
agrese a hrozbu míru na Balkáně považoval Hartwiga. Nebylo 
ovšem zřejmé, zda názory velvyslance v Bělehradě odpovídají 
postojům ruských činitelů v Sankt Petěrburgu. Během balkánských 
válek Hartwig jednal jako neřízená střela a často překročil instrukce 
mnohem opatrnějšího ministra zahraničí Sergeje Sazonova. Těsně 
před vypuknutím první balkánské války v říjnu 1912 Hartwig více 
méně vyslovil pochybnosti o tom, zda je Sazonov muž: když ministr 
zahraničí vydal preventivní deklaraci zaručující územní status quo 
na Balkáně, Hartwig sdělil Srbům, aby jednali a napadli Turecko 
a nestarali se o „přitroublého Sazonova“.6 

Sazonov, pravda, nebyl prototyp silného muže. Jednak tak 
nevypadal. 

Byl malý, měl bledou tvář a řídnoucí vlasy, takže připomí-
nal klasického ruského byrokrata: mohl být inspirací pro Gogo-
lovu povídku Plášť. Ministr zahraničí byl kritizovaný panslavisty 
v Sankt Petěrburgu za svou umírněnost během balkánských válek, 
zatímco Hartwig byl považován za triumfujícího hrdinu. Nějakou 
dobu po Sankt Petěrburgu kolovaly fámy, že Hartwig Sazonova 
nahradí, ale car Mikuláš II. se za svého ministra postavil.
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Sergej Sazonov, ruský ministr zahraničí, často pranýřovaný a pod tlakem, 
který se snažil vylepšit svou pověst zbabělce. 

Tak jako hrabě Berchtold ve Vídni byl jeho ruský protějšek 
v době atentátu v choulostivé situaci, když těsně předtím přečkal 
turbulence balkánských válek. V Sankt Petěrburgu existovala fran-
kofi lní (tedy protiněmecká) válečná strana podobná té von Hötzen-
dorfově ve Vídni. Vedl ji ministr zemědělství A. V. Krivošejn. Může 
se to zdát zvláštní, že ministr zemědělství upřednostňoval prová-
lečnou zahraniční politiku, ale tehdejší carské Rusko byla zvláštní 
země.

Na první pohled působilo ohromujícím dojmem a se svým hos-
podářským a populačním růstem se pro Němce stalo nezastavitel-
ným „parním válcem“. Ve skutečnosti však carská říše byla křehká 
a chatrná a pod tlakem se rozpadala, jak se ukázalo za revoluce v roce 
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1905 po ponižující porážce ve válce s Japonskem. Ačkoli probíhala 
rychlá industrializace, rolnictvo stále tvořilo 80 % obyvatel. Pozem-
ková reforma byla hlavním prvkem sociální politiky, což zvyšovalo 
význam ministerstva zemědělství. Krivošejn byl hvězdným chráněn-
cem Pjotra Stolypina, ministerského předsedy v letech 1906–1911, 
který se snažil prostřednictvím zákonů o pronájmu půdy vytvořit 
stabilní a prosperující třídu drobných rolníků, která měla být hrází 
proti anarchické sociální revoluci. Stolypinův program vyžadoval 
vysoké celní tarify, aby se zablokoval dovoz obilí z Německa, a dále 
byl spjatý s investicemi francouzského kapitálu do ruských železnic 
a neomezeným přístupem na zahraniční trhy s obilím. Jelikož vět-
šina obilí se vypěstovala v jižních regionech u Černého moře a balt-
ské a arktické přístavy byly po větší část roku zamrzlé (tichomořský 
Vladivostok byl příliš daleko), exportéři byli závislí na přístupu 
ke Středozemnímu moři skrze černomořské úžiny. Těmi opačným 
směrem proudily komponenty důležité pro ruský průmysl, za které 
Rusko platilo obilím. Jakékoli přerušení této trasy by ohrozilo Sto-
lypinův reformní program, na němž záviselo všechno.

Po Stolypinově zavraždění v roce 1911 se Krivošejn stal nejdů-
ležitějším členem vlády. Jeho vliv byl mnohem větší než Sazonovův. 
Zatímco Stolypin hlásal „dvacet let míru“, které Rusko potřebovalo 
k hospodářské modernizaci, války let 1911 až 1913 Krivošejnovi 
napověděly, že země nebude mít tolik času. V létě 1912 osmanská 
vláda zahnaná do defenzívy krátce uzavřela Úžiny pro obchodní 
plavidla, čímž se projevila zranitelnost ruské ekonomiky závislé 
na vývozu obilí: objem exportu přes Černé moře poklesl o třetinu 
a těžký průmysl na Ukrajině zaznamenal téměř padesátiprocentní 
pokles výroby. Ještě více znepokojující byla „aféra Liman von San-
ders“ v prosinci 1913 až lednu 1914, kdy byl tento pruský generál 
pověřen velením osmanského armádního sboru, který měl bránit 
Úžiny. Němečtí důstojníci cvičili osmanskou armádu už od 80. let 
19. století a vztahy mezi Berlínem a Cařihradem byly obvykle 
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excelentní, ale toto byla novinka: přístup Ruska ke Středozemnímu 
moři se dostal do rukou Německa, jeho nejmocnějšího nepřítele.7

Nebylo divu, že Krivošejn byl v roce 1914 podrážděný. Ministr 
zemědělství byl temperamentní germanofob a favorit Francouzů. 
I Sazonov byl frankofi l a považoval vojenské spojenectví s Francií 
uzavřené v roce 1894 za klíčovou součást ruské zahraniční poli-
tiky a Francii za model pro zaostalé Rusko – ne pro její radikalis-
mus, nýbrž pro vášnivý nacionalismus. Sazonov zastával „národně 
liberální“ pozici, jež se stavěla proti konzervativní či „germano-
fi lní“ protiválečné opozici představované Sergejem Wittem, státní-
kem, který řídil industrializaci od 90. let 19. století, jehož vliv však 
od odvolání z funkce v roce 1906 klesal. Krivošejn a jeho francouz-
ští spojenci nebyli proti Sazonovově frankofi lní zahraniční poli-
tice, ale podezírali ministra zahraničí ze zbabělosti, tak jako von 
Hötzendorf nedůvěřoval Berchtoldovu odhodlání. Rakousko-uher-
ský ministr, jak jsme viděli, byl sarajevským atentátem vyveden 
ze svého obvyklého klidu. Nyní šlo o to, zda i Sazonov bude takto 
nucen akceptovat postoje Krivošejna a válečné strany, nebo zda opět 
couvne, jakmile Rakousko-Uhersko zasáhne.

To se rozhodovalo v červenci 1914. Přesto je obtížné na to 
odpovědět, tak obtížné, jak to bylo pro Rakušany tehdy. Sazonov 
na rozdíl od Berchtolda toto období ve svých memoárech zamlžil 
a vynechal týdny mezi Sarajevem a 24. červencem, přičemž nám 
nijak neodhalil své myšlenky nebo záměry. Dokumenty z tohoto 
období nám také nepomohou. Po válce bolševici, kteří chtěli odhalit 
čachry imperialismu, publikovali stovky dokumentů tajné diplo-
macie, které se týkaly příčin a průběhu první světové války. Tyto 
texty velmi pečlivě popisují události různého významu od 19. století 
do roku 1917 – všechno, kromě dnů po zavraždění Františka Fer-
dinanda 28. června 1914, kdy se odmlčely. Obdobně chybí depeše 
Maurice Paléloguea, francouzského velvyslance v Rusku, mezi 
28. červnem a 6. červencem 1914.8
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Ještě podivnější je to, že scházejí zprávy Alexandra Izvolského, 
Sazonovova předchůdce ve funkci ministra zahraničí a v roce 
1914 velvyslance ve Francii, což byl nejdůležitější spojenec Ruska. 
Po svém pokoření za první bosenské krize byl Izvolskij nucen 
odstoupit a stal se ambasadorem v Paříži, odkud spřádal nitky 
pomsty vůči Vídni. (Když se dozvěděl o ruské mobilizaci v čer-
venci 1914, prý zvolal: „Toto je má válka!“) Někteří v něm viděli 
iniciátora nárůstu nacionalismu ve Francii v letech před rokem 1914 
a jejího zbrojení. Jeden socialistický funkcionář se ptal: „To Francie 
nemá jiné cíle než uspokojování zášti pana Izvolského?“ Po válce 
byla vydána celá „černá kniha“ Izvolského tajné korespondence, 
která byla velmi obsáhlá: mnohdy odeslal pět i více zpráv za den. 
Ale mezi 19. červnem a 22. červencem je znám pouze jediný dopis 
Sazonovovi a ten se netýká Sarajeva ani ruské zahraniční politiky, 
nýbrž vnitřních francouzských věcí.9 

Obdobně britský velvyslanec v Rusku, sir George Buchanan, 
jemuž se Sazonov moc nesvěřoval, neposlal žádnou zprávu o rus-
kých reakcích na Sarajevo až do 9. července 1914, což bylo jede-
náct dnů po incidentu. I tehdy nabízí nepodložené a nezajímavé 
mínění, že „obecná nálada“ v Sankt Petěrburgu „se dá charakteri-
zovat jako úleva, že tak nebezpečná osobnost (František Ferdinand) 
byla odstraněna“.10

Vzhledem k mlčení ruských, francouzských a britských zdrojů 
musíme Sazonovovo uvažování ve dnech po Sarajevu vyvodit ze 
zpráv „nepřátelských“ rakousko-uherských a německých diplo-
matů. Ty jsou mnohem poučnější, ačkoli stále nejednoznačné. Otto 
Czernin, rakousko-uherský legační rada v Sankt Petěrburgu, který 
zde zastupoval velvyslance Friedricha von Szapáryho, hlásil 3. čer-
vence Berchtoldovi, že Sazonov mu vyjádřil hlubokou a upřímnou 
soustrast. Zároveň však ruský ministr zahraničí poznamenal, že 
jeho pocity nejsou v Rusku, kde byl František Ferdinand všeobecně 
(a nesprávně) považován za rusofoba, příliš sdíleny. Smrt arcivévody, 
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sklesle uzavírá Czernin, nezmírní „bezuzdné protirakouské štvaní 
ruských nacionalistů, k němuž dochází už celé roky“.11

Při následné víkendové audienci již po Sazonovově soucitu 
nezůstala ani stopa. Poté co varoval Czernina, že „výpady“ rakous-
kého tisku vůči Srbsku vedou v Rusku „ke znepokojení a rozrušení“, 
Czernin varoval Sazonova, že Rakousko-Uhersko může požado-
vat vyšetřování zločinu na srbském území. Když to Sazonov slyšel, 
„usekl ho“ a spustil tirádu. „Žádná země netrpí incidenty organizo-
vanými na cizím území tak jako Rusko. A použili jsme někdy vůči 
nějakému státu to, čím vaše noviny hrozí Srbsku?“ Aby si byl jist, 
že Rakušané ho pochopí, dodal s neskrývanou výhrůžkou: „Nepo-
kračujte v tom. Je to nebezpečné.“12

Ještě otevřeněji Sazonov hovořil s německým velvyslancem, 
Friedrichem Pourtalèsem, těsně po atentátu. Jak Pourtalès 13. čer-
vence psal do Berlína, „Sazonov se jen krátce zdržel u odsouzení 
atentátu, zato velmi rozhořčeně kritizoval chování rakouských 
úřadů, které umožnily excesy proti Srbům (…) a záměrně daly vol-
nou ruku lidovému hněvu (proti Srbsku)“. Sazonov jednoznačně 
odmítl, že by atentát byl důsledkem „velkosrbského spiknutí“. 
Spíše podle něj šlo o akci „nezralé mládeže“ v Bosně a Hercego-
vině, na území, kde, jak ministr prohlásil, „je (vůči Rakousko-
-Uhersku) loajálních jen pár muslimů a katolíků“. Srbská vláda 
nejenže byla nevinná, ale jednala s „perfektní korektností“. Když 
se Pourtalès pokusil Sazonovovi připomenout význam monarchie 
pro zemi jako Rusko, a to, jak je ohroženo vraždami příslušníků 
královských rodin, „Sazonov souhlasil, ale ne s takovou vřelostí, 
s jakou se obvykle (u tohoto argumentu) setkávám“. Když Pourtalès 
interpretoval Sazonovovy chladné poznámky ohledně zavraždě-
ného arcivévody, sdělil Berlínu, že tento nepřátelský tón lze vysvětlit 
pouze „ministrovou nesmiřitelnou nenávistí vůči Rakousko-Uher-
sku, nenávistí, jež stále více zatemňuje jasný úsudek“. Celkově lze 
postoje ruských oficiálních kruhů vůči Vídni podle Pourtalèse 
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popsat jako „bezmezné opovržení“. Německý ambasador dále 
podotkl, že „nejen v tisku, ale i ve společnosti se lze setkat s nepřá-
telským postojem vůči zavražděnému arcivévodovi“. Pokud měl 
Pourtalès pravdu, pak se zdá, že Sazonov se vezl na vlně protira-
kouského hněvu, a tak se přidal k válečné straně neméně drama-
tickým způsobem jako Berchtold ve Vídni.13

Zprávu z 13. července 1914, depeši velvyslance znepřátelené země 
napsanou takřka dva týdny po popisovaných rozhovorech, lze pova-
žovat za neobjektivní a nespolehlivou. Vzhledem k velvyslancovým 
obavám a myšlenkám nemusí být přesným odrazem toho, co Sazo-
nov skutečně řekl, stejně tak pokud jde o to, co si skutečně myslel.

Ať už však Sazonov a ostatní činitelé řekli nebo neřekli po Sara-
jevu cokoli, lze ruské záměry vykreslit na základě toho, co udělali. 
Činy jsou důležitější než slova a jednání Ruska po zprávách o aten-
tátu bylo zřejmé.

Bez ohledu na to, zda se srbská vláda chovala s „perfektní 
korektností“, když Rakousko-Uhersko vyšetřovalo zločin v Sara-
jevu, či nikoli, Pašič se připravoval na nejhorší. Od února nalé-
hal na Sankt Petěrburg, se stále větší intenzitou, aby Srbsku dodal 
zbraně a materiál, které chyběly po balkánských válkách – vedle 
pušek, děl a střeliva srbská armáda potřebovala ošacení pro 250 
tisíc vojáků, „telegrafy, telefony a čtyři bezdrátové stanice“. Sazonov 
v březnu odpověděl kladně, ale proti se postavil V. A. Suchomlinov, 
ministr války, který nechtěl oslabit ruskou armádu. Na počátku 
června, když se organizoval atentát, byly Pašičovy žádosti takřka 
hysterické. 30. června, dva dny po Sarajevu, generální štáb pod tla-
kem samotného cara schválil vyslání 120 tisíc tříčárkových pušek 
a 120 milionů nábojů do Srbska.14

Toho samého dne požádal Sazonov „velmi tajně a urgentně“ 
ministra námořnictva I. K. Grigoreviče o informaci ohledně bojové 
připravenosti ruské černomořské fl otily. Obsah a kontext této žádosti 
byl příznačný. Ministr zahraničí chtěl vědět, jak byla realizována 
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opatření schválená na plánovací konferenci v Sankt Petěrburgu 
21. února 1914. Tam se setkali nejvýznamnější generálové, admi-
rálové a diplomaté pod vedením samotného Sazonova. Konference 
byla naplánovaná na konec prosince 1913, kdy vrcholilo mezinárodní 
napětí kvůli aféře Liman von Sanders, ale byla odložena na konec 
února pro onemocnění jednoho významného admirála, který před-
tím velel námořnictvu. 13. ledna 1914 Sazonov svolal improvizované 
setkání vlády, kde válečná strana vedená Krivošejnem otevřeně dis-
kutovala o možnosti vyprovokovat konfl ikt v Evropě kvůli Limanu 
von Sandersovi a Úžinám. V jednu chvíli se tehdejší ministerský 
předseda V. N. Kokovcov zeptal ministra války: „Je válka s Němec-
kem žádoucí a může si ji Rusko dovolit?“ Suchomlinov bez váhání 
odpověděl: „Rusko je pro válku s Německem skvěle připraveno, 
o válce s Rakouskem ani nemluvě.“ Potom se Kokovcov otázal Sazo-
nova, zda by Anglie a Francie Rusku pomohly. Sazonov odpověděl, 
že někdejší francouzský velvyslanec Th éophile Delcassé mu řekl, že 
„Francie zajde tak daleko, jak si Rusko bude přát“. Co se týče brit-
ského zásahu ve prospěch Ruska, Sazonov prohlásil, že v něj věří, ale 
není si jím jistý. Jelikož se Sazonov sice klonil k válečné straně, ale 
odmítl, jako obvykle, zaujmout jasné stanovisko, mohl si Kokovcov 
dovolit myšlenku intervence zavrhnout a vydat prohlášení, že Rusko 
bude riskovat válku kvůli Úžinám, pouze pokud „bude zajištěna 
aktivní účast Francie a Anglie při společných opatřeních“.15 

V době, kdy se plánovací konference konala, tedy 21. února, 
již bezprostřední nebezpečí vyvolané Limanem von Sandersem 
pominulo. Ale stále zde byla cítit strategická naléhavost, i proto, že 
Kokovcov, který v lednu zablokoval válečnou stranu, byl 12. února 
nahrazen starým I. L. Goremykinem, který byl považován za Kri-
vošejnovu loutku. Název konference zněl: „Možnost otevření otázky 
Úžin, pokud možno v blízké budoucnosti.“ Nikdo samozřejmě 
nevěděl, jak by otázka Úžin mohla být otevřena, ale bylo jasné, že 
otevřena bude, a pak Rusko musí být připraveno. 16
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Jak Sazonov píše ve svých vzpomínkách, všichni zúčastnění 
„považovali ofenzívu proti Istanbulu za nevyhnutelnou, pokud 
v Evropě vypukne válka“. Proto Sazonov, Suchomlinov a Grigorevič 
vypracovali detailní plán obsazení Istanbulu a Úžin v případě války. 
Tento plán sázel na expanzi obojživelných sil v Černém moři, zin-
tenzivnění dělostřeleckého výcviku v oděském vojenském okruhu, 
urychlení mobilizačního plánu, což by znamenalo, že první jed-
notky by dorazily k Bosporu namísto 10. dne po zahájení mobilizace 
už 5. dne, urychlení stavby dreadnoughtů (nebo jejich koupě) v Čer-
ném moři, kde Rusko žádné nemělo (právě konstruované britské 
dreadnoughty, které si objednalo Turecko, měly zanedlouho dorazit 
do Cařihradu, první v červenci 1914), a prodloužení železničních 
tratí na Kavkaze až k turecké hranici. V květnu a červnu se Sazo-
nov snažil prostřednictvím ruského velvyslance v Londýně zabrá-
nit dodávce britských dreadnoughtů do Turecka, ovšem neúspěšně. 
Čas běžel. Když se Sazonov dozvěděl o atentátu v Sarajevu, zeptal 
se Grigoreviče, kdy budou k dispozici ruské černomořské dread-
noughty. A ještě naléhavěji se dotázal, v souladu s opatřeními schvá-
lenými v únoru, zda budou první ruské jednotky schopny přistát 
na Bosporu během „čtyř nebo pěti dnů“ od vyhlášení mobilizace.17

Sazonov možná skutečně věřil, že Srbsko nemá nic společného 
se spiknutím proti arcivévodovi, když hovořil s německým velvy-
slancem. Podle všeho si však byl vědom toho, jaký význam má tato 
novina, a toho, že Rakousko-Uhersko bude reagovat energicky. 
Vysláním zbraní do Bělehradu Rusko připravovalo svého spojence 
pro válku s Rakousko-Uherskem. Přípravami černomořské fl otily 
se Sazonov chystal na evropskou válku, v níž byl klíčovým strate-
gickým cílem Ruska Istanbul a Úžiny.

Pokud habsburský ministr zahraničí Berchtold, bez ohledu 
na svou reputaci, chtěl využít Sarajeva jako záminky k „vyrovnání 
účtů“ se Srbskem, jak se obával Tisza, potom se Sazonov pod tlakem 
Berchtoldovi postavil. Scéna byla připravena pro diplomatický duel.
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3

Paříž a Londýn: Nevítané 
vyrušení

V NEDĚLI 28. ČERVNA 1914 VĚTŠINA ČLENŮ FRAN-
couzské vlády, francouzští velvyslanci v Evropě a značná část 

Pařížanů využili příhodného počasí k návštěvě dostihů na závodišti 
Longchamp v Bouloňském lesíku. Longchamp bylo francouzskou 
odpovědí na anglický Ascot, místem, kde se lidé chtěli ukázat. Kvě-
tiny podél trati a slavného větrného mlýna byly rozkvetlé a slunce 
zářilo na elegantní návštěvníky, kteří byli perfektně oděni, zatímco 
při obědě se čtyřmi chody sledovali dostihy. Toto byla Francie. Mezi 
třetím a čtvrtým chodem k prezidentu Raymondu Poincarému při-
šel jeden armádní důstojník a informoval ho, že „arcivévoda a jeho 
morganatická manželka byli v Sarajevu zavražděni fanatikem, 
zřejmě srbské národnosti“. Ačkoli to Poincarého zaujalo, neopus-
til své místo, protože nechtěl přijít o závěr dostihů. A rozhodně to 
nebyl důvod, proč přerušit oběd.1
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Ani francouzský tisk si zprávy z Balkánu příliš nevšímal. Víken-
dová vydání novin se věnovala skandálu Caillaux, což byla největší 
událost ve Francii od Dreyfusovy aféry. Joseph Caillaux byl předse-
dou levostředové Radikální strany a prominentním členem mnoha 
vlád před rokem 1914. Na šest měsíců v letech 1911–1912 byl minis-
terským předsedou, což bylo na třetí republiku poměrně dlouhé 
období. Jeho oborem byly fi nance. Byl ministrem fi nancí ve většině 
levicově orientovaných vlád v uplynulé dekádě. Caillaux byl minis-
trem fi nancí i v první polovině roku 1914. V květnu, když se blížily 
nové volby, proti němu vydavatel nacionalistického Le Figaro Gas-
ton Calmette zahájil štvavou kampaň.

Calmette si svůj terč vybral dobře. Caillaux se během let, kdy 
řídil francouzské fi nance, do ledasčeho namočil a nebylo obtížné 
najít rivaly ochotné přijít se svou troškou do mlýna. Nejdůležitější 
materiály dodali Caillauxovi nespokojení podřízení, což začalo zne-
pokojovat i jeho politické spojence. Ale pozornost veřejného mínění 
celá věc zaujala, až když Calmette začal otiskovat milostné dopisy 
mezi Caillauxem a jeho milenkou Henriette.* Dlouhonohá Henri-
ette byla nyní madam Caillauxovou – jenže s ministrem začala 
spát, jak se ukázalo, ještě v období, kdy byl ministerským před-
sedou a kdy byl ženatý se svou první manželkou. I tak by to celé 
mohlo vyšumět, kdyby Henriette Caillauxová nevzala celou záleži-
tost do svých rukou. 16. března 1914 v 18 hodin navštívila Calmet-
tea v jeho kanceláři. „Víte, proč jsem přišla?“ zeptala se. „Bohužel, 
madam,“ odvětil Calmette. Pak madam Caillauxová beze slova 
vytáhla malou hnědou pistoli, kterou „měla ukrytou ve svém pře-
pychovém rukávníku“, a zblízka do něj napumpovala šest kulek.2

Většina lidí věřila, že Joseph Caillaux nebyl podněcovatelem 
tohoto zločinu. Ve skutečnosti ho tato vražda vystavila posměchu: 

* Není těžké uhodnout proč. Jeden z Caillauxových dopisů milence, ke kterým se 
dostala jeho žena, končil slovy „líbám tě natisíckrát na tvé úžasné malé tělo“. 
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jeho manželka nevěřila, že je schopen se postavit svému sokovi. 
Přesto panoval názor, že nemůže zůstat ve funkci, zatímco je jeho 
manželka vyšetřovaná za vraždu, kterou spáchala za něj. Soud 
s madam Caillauxovou měl být zahájen v červenci, takže francouz-
ské noviny byly po celé jaro plné senzačních titulků předznamená-
vajících proces století. 

Triumf levice v květnových volbách jako by dal Caillauxovi 
za pravdu. Caillaux hravě ubránil své parlamentní křeslo, ale kvůli 
skandálu se nestal premiérem. Namísto toho musel vytvořit jakýsi 
stínový kabinet, který mohl uvést do funkcí po očištění jména své 
ženy. Ministrem zahraničí této stínové vlády byl Jean Jaurès, vůdce 
sjednocené Socialistické strany (SFIO) a jeden z nejvýznamnějších 
pacifi stů Evropy, jenž na mezinárodních socialistických sjezdech 
řečnil proti militarismu a hrozil „generální stávkou“, kterou dělníci 
mohli znemožnit celoevropskou válku, pokud by k ní došlo. Cail-
laux a Jaurès společně vedli boj proti Poincarého zákonu o tříleté 
vojenské službě v roce 1913, vlivem kterého došlo ke zvětšení fran-
couzské armády. Plánovali, že až převezmou funkce, budou „usi-
lovat o evropský mír“ a začít chtěli sblížením s Německem. Kdo ví, 
co všechno vláda Caillauxa a Jaurèse, oponující prezidentu Poin-
carému, mohla dokázat.3

Po několikatýdenních intrikách vyzval Poincaré Reného Vivia-
niho, radikála (a bývalého socialistu) dostatečně fl exibilního, nebo 
slabého, aby vytvořil vládu, která by vůči prezidentovi nebyla vylo-
ženě nepřátelská. Tak jako Caillaux a Jaurès hlasoval Viviani proti 
zákonu o tříleté vojenské službě. 

Na rozdíl od nich se však nevyžíval v rétorických výpadech proti 
Poincarého militarismu, ani ho neobvinil z toho, že je „ruštější než 
Rusko“ (Jaurès), ani neprohlašoval, že zruší zákon o tříleté vojenské 
službě a že iniciuje sblížení s Německem, jakmile zasedne v minis-
terském křesle. Viviani souhlasil s podporou zákona a za to se 
16. června mohl stát premiérem a ministrem zahraničí. V Radikální 
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straně byl sice respektován pro svůj upřímný progresivismus, ale byl 
natolik nevýrazná osobnost, že většina pozorovatelů měla za to, že 
odstoupí a uvolní místo Caillauxovi, jakmile madam Caillauxová 
bude očištěna.

Dramatické znázornění vraždy Gastona Calmettea z Le Petit Journal. 

V roce 1914 rivalita mezi Caillauxem a Poincarém tak eska-
lovala, že Vivianiho odstoupení po procesu se zdálo být velmi 
pravděpodobné. Prezident Poincaré, zakladatel středopravé Demo-
kratické lidové aliance, byl jurista pocházející ze střední třídy, malý, 
puntičkářský a plachý – byl to člověk, který raději četl ofi ciální 
dokumenty ve své pracovně, než by se rozjařil na banketu. Tento 
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Lotriňan narozený na území, které Francie ztratila po válce s Prus-
kem v roce 1871, se dostal na vrchol francouzské politiky díky 
svému nacionalistickému přesvědčení,* pronikavému intelektu 
a mimořádné pracovní etice. Anebo to bylo tak, jak tvrdili jeho 
kritikové, že prezidentské volby v roce 1913 vyhrál díky pomoci 
Rusů – Sankt Petěrburg mu poslal dva miliony franků – a díky pod-
poře zkorumpovaných novinářů, jako byl Calmette. Ruský velvy-
slanec Izvolskij se chvástal před ministrem zahraničí Sazonovem, 
když pomohli Poincarému zvítězit: „Díky tomu teď během jeho 
sedmiletého funkčního období budeme v bezpečí před osobami 
typu Caillauxe (…), které by se jinak mohly dostat do čela fran-
couzské vlády.“4

Caillaux byl přesný opak prezidenta: byl bohatý, měl konexe 
a úspěchy u žen. Navštěvoval ty nejlepší školy, včetně Institute 
d’études politique de Paris, který byl tehdy tak jako nyní líhní fran-
couzské politické elity. Bez ohledu na rozdíly v původu a tempera-
mentu si kdysi byli blízcí. V mládí se svými milenkami procestovali 
Itálii. I tam se však projevoval kontrast mezi nimi. Jak vzpomíná 
Caillaux: „Já jsem byl vždy otevřený, on naopak zdrženlivý.“ Poin-
caré vždycky respektoval Caillauxe jako politicky sobě rovného – 
a jako mnohem charismatičtějšího muže.5

V uplynulých letech mezi nimi došlo ke střetům kvůli zahranič-
ním otázkám. Caillaux jako ministerský předseda prostřednictvím 
ústupků Německu v Africe přispěl k uklidnění marocké krize v roce 
1911, což jen rozohnilo nacionalisty typu Poincarého, kteří věřili 
v réveil national, národní obrození, kdy už by nebylo nutné ustu-
povat Němcům. Opět zkřížili meče kvůli zákonu o tříleté vojenské 
službě v roce 1913, kdy Caillaux zaujal stejně radikální stanoviska 
jako Jaurès. V roce 1914 nacionalisté jako vydavatel Le Figaro 

* „Během svých studií“, napsal jednou Poincaré, „jsem neviděl jiný smysl života 
než znovuzískání našich ztracených provincií.“
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Calmette považovali Caillauxe za pacifi stickou hrozbu vojenské 
připravenosti republiky, pokud ne přímo za zrádce, který bere 
úplatky z Německa. Le Figaro měl údajně k dispozici dokumenty 
spojující Caillauxe s německými činiteli. Mnozí věřili, že Caillaux, 
který měl zase kompromitující materiály o spojení mezi Poincarém 
a Izvolským, díky nim znemožnil prezidentovi, aby své dokumenty 
zveřejnil. Kromě fám o ruských penězích šlo i o to, že Poincaré roz-
zuřil francouzskou levici, jež považovala carské Rusko za nejzaosta-
lejší a nejreakčnější zemi Evropy, kde vládne bič a pogromy, když 
ve funkci ministra zahraničí v roce 1912 navštívil Rusko za účelem 
posílení vojenských svazků. Nyní, jako prezident, Poincaré plánoval 
ještě velkolepější schůzku – setkání s carem Mikulášem II. v čer-
venci 1914. Přípravy začaly již v lednu. 

Ve Francii tak jako v Rusku a Rakousku byly zahraniční 
a domácí politika v této éře neustálého mezinárodního napětí 
navzájem propletené. V době sarajevského atentátu však prim hrály 
vnitřní otázky. Vítězství levice v květnových volbách ohrožovalo 
nadcházející setkání v Sankt Petěrburgu, neboť Poincaré s sebou 
musel vzít Vivianiho – muže, který přes svou vlažnou podporu 
zákonu o tříleté vojenské službě necítil sympatie k zahraničním či 
vojenským otázkám a který měl tak jako Caillaux a Jaurès averzi 
vůči autokratickému, protisocialisticky zaměřenému Rusku. Jak 
Izvolskij hlásil Sazonovovi, byl to Viviani, ne Poincaré, kdo byl nyní 
klíčovým mužem, a to byla pro Rusy špatná zpráva (byť ne tak 
špatná, jako by to bylo v případě Caillauxe).6

Viviani byl ministrem školství, než ho Poincaré odstra-
nil, a zahraniční politika ho nezajímala, o aliančních závazcích 
vůči Rusku, které se mu Poincaré neúspěšně snažil vysvětlit, ani 
nemluvě. Pokud vražda habsburského arcivévody nedokázala 
vytlačit madam Caillauxovou z prvních stran novin ani zvednout 
Poincarého z jeho místa na dostizích, rozhodně nemohla proměnit 
Vivianiho ve válečníka. Jak vzpomíná jeden ministr, na prvním 
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zasedání vlády po atentátu se o tom „skoro vůbec nemluvilo“.7 Vivi-
ani se tak jako Poincaré a francouzská veřejnost soustředil na Cail-
lauxovu aféru – díky níž se stal ministerským předsedou. Jeho 
politický osud, tak jako Caillauxův, Jaurèsův a Poincarého, závisel 
na soudu s madam Caillauxovou. Bylo jasné, že mu z něj neunikne 
žádná maličkost. A to samé platilo i o příznivcích Caillauxe a Poin-
carého, kteří se již střetávali na ulicích.

V LONDÝNĚ BYLO ČTENÁŘSTVO ZVYKLÉ SLEDOVAT 
události v odlehlých částech světa, a tak bylo mnohem pravdě-

podobnější, že tam balkánský incident upoutá větší pozornost než 
ve Francii. Th e Times byl deník pro ty, kteří sledovali globální zpra-
vodajství, a tak atentát nemohl ignorovat. Korespondent těchto novin 
v Sarajevu nezklamal a uvedl barvité detaily (včetně ne úspěšného 
pokusu s bombou), zmínil přítomnost vícero atentátníků a prohlá-
sil, že útoky byly „evidentně plodem pečlivě připraveného spiknutí“. 
Zprávy z Vídně pak zprostředkovávaly rakouský pohled, a to s dra-
matickým nádechem, ať už šlo o manželství Františka Ferdinanda 
a Žofie nebo o (přeceňovaný) zármutek císaře Františka Josefa. 
V pondělí 29. června se atentát dostal na titulní strany novin. Vše 
bylo líčeno s vervou, která se u Fleet Street dá očekávat. Dokonce 
došlo ke zřetelnému poklesu na londýnské burze, který byl odra-
zem obav investorů z komplikací na Balkáně. V pondělí odpoledne 
však City byla znovu stabilizovaná. A v úterý i globálně orientované 
Timesy přesunuly Sarajevo až na stranu 7. Balkánské drama sice bylo 
zmíněno v úvodníku, ale v něm se psalo, že ačkoli tento příběh musí 
„zaujmout všechny pozorovatele kontinentální politiky“, neměl by 
vyvolat zájem v Británii, „kde se musíme věnovat svým vlastním 
problémům“. O týden později editorial Timesů odepsal atentát jako 
starou historii, která už nemá „evropský význam“.8 
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„Našimi vlastními problémy“ Th e Times mínily Irsko. Tak jako 
byla Francie pohlcena Caillauxovou aférou, Anglií zmítaly dozvuky 
incidentu v Curraghu v březnu 1914. Na jaře Irští loajalističtí dob-
rovolníci z Ulsteru („Ulstermen“) zmobilizovali více než sto tisíc 
mužů, aby zablokovali snahu britské vlády zavést v Irsku samo-
správu (tedy nezávislost) – každopádně alespoň v severních ulster-
ských hrabstvích. Na počátku března londýnská liberální vláda 
nabídla „kompromis“, který na šest let a pouze na šest let vyňal 
Ulster zpod irské samosprávy. Tato nabídka byla odmítnuta a vojen-
ská rozvědka zjistila, že dobrovolníci plánují obsazení Dublinu. 
Ministr námořnictva Winston Churchill nařídil lodím Pathfi nder 
a Attentive, aby křižovaly u irských vod, a v soukromí přiznal, že 
pokud se Ulstermen postaví proti britské armádě, „srovná Belfast 
se zemí“. 14. března nabídl ve veřejném projevu dobrovolníkům 
„přátelství“, pokud budou mít zájem. Zároveň pohrozil konfrontací, 
pokud zájem mít nebudou („můžeme se s tím vypořádat“).

V pátek 20. března 50 anglických důstojníků jízdy v posádce 
Curragh v Irsku v obavách, že vláda chce zasáhnout, oznámilo, že 
se nepostaví proti dobrovolníkům – což byla podle jejich kritiků 
vzpoura, ačkoli ještě nebyly vydány rozkazy, které by mohli porušit. 
Generál Hubert Gough, velitel „vzbouřenců“, odstoupil i se všemi 
svými důstojníky, což vedlo k rezignaci sira Johna Frenche, náčel-
níka generálního štábu, a to pro změnu vyvolalo odstoupení minis-
tra války a kolonií plukovníka Johna Seeleyho. Jestliže Caillauxova 
aféra dělila ve Francii levici a pravici, samospráva postavila indepen-
distické irské katolíky proti loajalistickým protestantům, liberály, jež 
byli pro samosprávu, proti konzervativcům a unionistům, a liberály 
a Iry kontrolovanou Dolní sněmovnu (která měla zákon o samo-
správě schválit ve třetím čtení v květnu 1914) proti konzervativnější 
a prounionistické Horní sněmovně (která zákon odmítala). Dokonce 
se objevily řeči o zradě, neboť se psalo i o prodeji německých zbraní 
do Ulsteru, který měl iniciovat občanskou válku v Ulsteru. (Později 
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byl potvrzen prodej 35 tisíc pušek Mauser a 3 milionů nábojů). Inci-
dent v Curraghu a jeho dozvuky, psal Daily Mail, „byl největším pří-
během od búrských válek“ v letech 1899–1902.9

Ačkoli jí chyběl sexuální přídech Caillauxovy aféry, byla irská 
krize mnohem významnější. Byl to pokus ministerského předsedy 
Williama Ewarta Gladstonea prosadit zákon o samosprávě, který 
v roce 1886 poškodil Liberální stranu a vedl k letům konzerva-
tivně-unionistické dominance. Jeho druhý pokus v roce 1893 opět 
přivodil zdrcující vítězství konzervativců a unionistů v roce 1895. 
Toto téma bylo natolik výbušné, že liberálové, bez ohledu na jedno-
značné vítězství v roce 1905, čekali takřka sedm let, než to v roce 
1912 zkusili znovu. Mnozí v armádě si přáli, aby čekali další dese-
tiletí. Sir Henry Wilson, irský unionistický generál, který byl brit-
ským styčným důstojníkem ve francouzském vyšším velení a měl 
vést společné operace v případě války v Evropě, se domníval, že 
pokud by k prosazení samosprávy byla použita armáda, „celou by ji 
to rozložilo“. To nebyl nereálný scénář vzhledem k pověstem o tom, 
že k takovému rozkladu armády málem došlo v březnu. Tak jako 
Wilson mnoho britských důstojníků pocházelo ze severního Irska 
a takřka všichni to byli unionisté. Kdyby se liberální vláda pokusila 
uskutečnit samosprávu, vedlo by to podle mnohých ke skutečné 
vzpouře, nebo dokonce občanské válce.

V době sarajevského atentátu neměla Británie kvůli dozvu-
kům incidentu v Curraghu. Tato funkce prozatím teoreticky nále-
žela liberálnímu ministerskému předsedovi Herbertu Asquithovi, 
ale Asquith byl zaneprázdněn jinými věcmi, počínaje samosprá-
vou. Poté co Horní sněmovna zákon při třetím čtení na konci 
května zamítla, bylo ho možné prosadit prostřednictvím souhlasu 
krále, avšak Asquith nechtěl opakovat Gladstoneův osud a risko-
vat občanskou válku v Irsku, což by hrozilo, pokud by nevyjednal 
kompromis. Po celý červen probíhaly tajné rozhovory o rozdělení 
Irska – rozhovory, které by mohly rozlítit Asquithovy liberální 
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a irské nacionalistické příznivce, pokud by se o nich dozvěděli. 
V Dolní sněmovně Asquith 30. června odložil palčivou irskou 
otázku a vyjádřil „rozhořčení a hluboké obavy“ jménem Sněmovny 
kvůli atentátu, který označil „za jeden z těch neuvěřitelných zlo-
činů, kvůli nimž lze pochybovat o tom, zda vůbec dochází k něja-
kému pokroku“. To však bylo všechno, co o tom řekl.10

Jelikož se Asquith plně věnoval irské otázce a funkce ministra 
obrany nebyla obsazena, byla zahraniční a obranná politika pone-
chána na siru Edwardu Greyovi, ministrovi zahraničí, a Churchil-
lovi, ministrovi námořnictva. Ani jeden z nich sice nebyl přímo 
zapojen do problematiky samosprávy jako Asquith, ale i tak tato 
věc natolik dominovala diskusím ve vládě, že ji nemohli ignorovat. 
Grey byl také zapleten do jiné kontroverze. Německé noviny, pře-
devším Berliner Tagblatt, se dozvěděly o námořních rozhovorech 
mezi Británií a Ruskem, které interpretovaly jako doklad obklí-
čení Německa. Zavládly obavy ze spojení ruské a britské f lotily 
proti německému baltskému loďstvu. Německý kancléř Th eobald 
von Bethmann Hollweg vydal 24. června skrze velvyslance v Lon-
dýně, knížete Karla Maxe von Lichnovského, formální protest. Von 
Bethmann Hollweg, jehož zahraniční politika závisela na sblížení 
s Británií – viděl to jako „otázku života a smrti pro Německo“ –, byl 
pochopitelně rozrušen. To samé platilo o Greyovi, když se dozvě-
děl o znepokojení Němců. Při rozhovoru s von Lichnovským Grey 
odmítl fámy o rusko-britské námořní konvenci a poukázal na to, 
že Británie nemá žádného formálního spojence, „který by nás nutil 
jednat“, ať už by šlo o Francii nebo Rusko, přestože připustil, že „čas 
od času spolu hovoříme důvěrně jako spojenci“. Tato „důvěrnost“, 
tvrdil Grey, není v žádném případě „agresí vůči Německu“. Von 
Lichnovský, známý anglofi l, „srdečně souhlasil“ s Greyovým pode-
zřele nejasným ujišťováním, ale bylo otázkou, zda méně anglofi lní 
státníci v Berlíně budou mít stejný postoj.11
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To, co Grey řekl von Lichnovskému, bylo značně zavádějící. 
Ačkoli je pravda, že „Entente Cordiale“ s Francií, jež byla vyjednána 
v roce 1904 kvůli koloniálním problémům v Africe, nebyla bilaterální 
aliancí jako francouzské spojenectví s Ruskem, od té doby britští 
námořní a armádní důstojníci již celé roky stále více spolupracovali 
se svými francouzskými protějšky při společném plánování operací 
proti Německu, aniž by to jejich nadřízení veřejně připustili. Grey 
v roce 1912 osobně vypracoval tajnou námořní dohodu s tehdej-
ším francouzským velvyslancem v Londýně Paulem Cambonem, 
podle které měla francouzská fl otila „pokrýt“ Středozemí a pone-
chat západní a severní pobřeží Francie nechráněné vůči Německu – 
s tím, že britské námořnictvo mělo tyto části francouzského pobřeží 
bránit za Francouze proti útočícímu německému loďstvu. 

Mezitím se čím dál tím utajovanější rozhovory mezi francouz-
skými a britskými pozemními silami v červnu 1914 dostaly do sta-
dia, kdy přísně tajná součinnostní dohoda řešila rozdělení britského 
expedičního sboru (BEF) do šesti divizí, jež měly být vyslány přes 
průliv La Manche, pokud by německé armády při evropské válce 
vstoupily do Belgie. Francouzská a britská špionáž naznačovaly, že 
by k tomu skutečně dojít mohlo. Všechny mocnosti včetně Německa 
smluvně garantovaly neutralitu Belgie, ale tato země měla pro Britá-
nii větší strategický význam, než se zdá. Vznik nezávislé Belgie byl 
vyjednán v roce 1839 pod dohledem jednoho z největších britských 
diplomatů, lorda Palmerstona. Ne všichni britští státníci souhlasili 
s tím, že belgická neutralita stojí za válku. Lord Salisbury, hlavní 
postava konzervativců v 80. a 90. letech 19. století, by nejraději brit-
ské závazky zpochybnil, protože buďto Francie, nebo Německo 
v případě války musely belgickou neutralitu nevyhnutelně poru-
šit. Ale ani on nedokázal Londýnskou dohodu změnit.

Většina Britů, a dokonce i většina členů parlamentu by se zdě-
sila, kdyby věděla, že jejich země může vstoupit do války kvůli 
závazkům vztahujícím se k belgické neutralitě datovaným k roku 
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1839. Přesto kroky posledních let včetně Greyovy tajné diploma-
cie činily tento scénář stále reálnějším. Sir Henry Wilson, irský 
unionistický generál pověřený společným plánováním s Francouzi 
pro případ porušení belgické neutrality ze strany Německa, svou 
práci provedl tak důkladně, že rozmístění BEF ve Francii „bylo 
naplánováno až po ubytování posledního praporu, včetně míst, kde 
měla být vydávána káva“.12 Kupodivu v roce 1914 nejen francouz-
ská armáda, ale i němečtí vojenští plánovači tušili, co se od BEF 
dá očekávat (protože věděli, že jejich válečný plán vyžaduje naru-
šení belgické neutrality, museli předpokládat možnost britského 
zásahu), ale britská vláda, včetně Greye, byla udržována v nevědo-
mosti. Kromě toho, že Grey von Lichnovskému lhal o francouzsko-
-britské námořní dohodě s Cambonem, jinak mu řekl pravdu, ale 
jen proto, že tehdy toho moc nevěděl.

To samé lze říct o rusko-britských námořních rozhovorech. 
Bez ohledu na německé obavy se diskuse o společných cviče-
ních v červnu 1914 nepohnuly z místa, což byl důvod, proč o nich 
Grey von Lichnovskému neřekl. Přesto se na jaře odehrály důle-
žité námořní rozhovory mezi Londýnem a Sankt Petěrburgem – 
nikoli ohledně ruské baltské fl otily, nýbrž o černomořském loďstvu. 
Jelikož se výstavba ruských černomořských dreadnoughtů prota-
hovala, byli Rusové vyděšeni tím, že Turci se chystali spustit dread-
noughty britské výroby, což by vylučovalo jakýkoli ruský pokus 
o dobytí Istanbulu a Úžin. Jestliže Němci, např. Liman von San-
ders, cvičili osmanské pozemní síly, britská mise pod velením admi-
rála sira Arthura Limpuse modernizovala turecké námořnictvo. 
Ve výcviku byly posádky, které měly převzít Brity vyrobené dread-
noughty, jakmile v červenci připlují do osmanských výsostných vod. 
Jedním z nich bylo plavidlo Sultán Osman I., které mělo mít více 
děl než kterákoli jiná loď – šlo o děla ráže 340 mm, jež byla větší, 
rychleji střílející a přesnější než ruská děla ráže 305 mm. Slabší 
ruské dreadnoughty neměly být dokončeny před rokem 1916, což 
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by Turkům dalo dva roky na to, aby porazili ruskou černomoř-
skou fl otilu. Nebylo divu, že Sazonov prostřednictvím ruského vel-
vyslance v Británii hraběte Benckendorff a požadoval, aby britská 
vláda zrušila nebo alespoň pozdržela dodání Sultána Osmana I. – 
což byl první ze čtyř dreadnoughtů budovaných v britských docích 
pro turecké loďstvo. Grey a Churchill 12. června 1914 prohlásili, 
zcela v duchu klasických liberálních zásad, že britská vláda nebude 
zasahovat do soukromého podnikání.13

Je pozoruhodné, že ani Churchill ani Grey na tyto obsáhlé dis-
kuse ve svých memoárech nevzpomínají. 

V Greyově případě toto opomenutí – a obecná ignorance toho, 
co se v roce 1914 dělo okolo něj – mohlo být způsobeno jeho špat-
nou pamětí a zhoršujícím se zdravím. Po celý rok ho trápil zrak. 
V květnu mu bylo řečeno, že jeho nemoc je „pravděpodobně nevy-
léčitelná“. Když ho angličtí lékaři nepotěšili, naplánoval si na léto 
cestu do Německa k tamnímu specialistovi. Zdravotní problémy 
a krize kvůli samosprávě ho zaneprázdnily natolik, že téměř nero-
zuměl, o čem Benckendorff  mluví, když ruský ambasador v květnu 
a na počátku června přišel protestovat kvůli tureckým dreadnough-
tům. Ani tehdy ani později nepochopil podstatu ruských strategic-
kých obav. A stejně tak nebyl znepokojen kvůli Sarajevu – takže 
ani nezrušil rybaření, jež si na ten týden naplánoval. Tento náru-
živý milovník přírody a „odborník na muškaření“ – napsal o něm 
dokonce knihu – se chtěl věnovat svému koníčku, dokud mu to 
zdraví dovolovalo.14 

V Churchillově případě není pravděpodobné, že by si na rozho-
vory s Rusy o dreadnoughtech nevzpomínal kvůli špatné paměti. 
V té době devětatřicetiletý Churchill byl na jaře 1914 na vrcholu sil. 
Grey ho po celý květen udržoval v nevědomosti o tom, co se děje, 
a k diskusím s Benckendorff em ho přizval až na poslední chvíli 
na počátku června, ale ani tehdy mu celou věc nevysvětlil. Chur-
chillovou prioritou v červnu nebyly námořní rozhovory s Ruskem, 
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ale přípravy na společné britsko-německé cvičení v Kielu, jež mělo 
být součástí uvolňování napětí mezi oběma fl otilami. Churchill 
se ve středu 24. června zúčastnil slavnostního zahájení v Kielu 
a o víkendu se vrátil do Anglie. V pondělí 29. června se dozvěděl 
o atentátu, tak jako většina Britů, z ranních novin, které si koupil 
v přístavním terminálu v Portsmouthu po cestě do Londýna. Jeli-
kož měl větší představivost než Grey, napsal ve své knize Světová 
krize, že si vzpomíná, jak se ho zmocnil „náhlý a silný pocit, že se 
stalo něco temného a nezměrného (…) Došlo mi, že bude dobré, 
když se naše skvělá plavidla brzy vrátí z Baltu“.15 Ačkoli to zní jako 
geostrategická jasnozřivost, nepochybně jde o básnickou licenci. 
Ve skutečnosti neexistuje žádný doklad toho, že by Churchill, když 
uslyšel o Sarajevu, nařídil preventivní námořní opatření nebo změ-
nil svou denní rutinu jinak než Grey.

Pokud zřetelně vyjádřená snaha Ruska zabránit Britům zničit 
jejich strategickou pozici v Černém moři prodejem dreadnoughtů 
osmanskému námořnictvu neulpěla Churchillovi a Greyovi 
v paměti, není divu, že ani jeden z nich se o zprávy z Balkánu 
nezajímal. Premiér Asquith byl zaneprázdněn Irskem a na zahra-
niční politiku neměl čas. Neschopnost hlavních britských státníků 
věnovat pozornost zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda 
byla pochopitelná. Nevěštilo to ovšem nic dobrého ohledně jejich 
schopností zvládat události, pokud by se ze sarajevského incidentu 
stala opravdová krize.
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4

Berlín: Zármutek 
a netrpělivost

CÍSAŘ VILÉM II. PLUL 28. ČERVNA 1914 SE SVOU JACH-
tou na regatě v Kielu, když spatřil malý motorový člun, který 

k němu směřoval plnou rychlostí. Chtěl dokončit závod, a tak dal 
člunu znamení, aby změnil směr. Muž, který člun řídil, admirál 
Georg von Müller, však odpověděl výmluvným gestem a přiměl 
jachtu, aby zpomalila, s tím, že má důležitou zprávu pro císaře. 
Pak tu zprávu strčil do krabičky od cigaret a hodil na palubu jachty. 
Vilém nebyl rád, že ho vidí. Von Müller byl šéf německého námoř-
ního kabinetu a jeden z Vilémových nejméně oblíbených poradců, 
kteří skoro vždy přinášeli špatné zprávy. Ani tentokrát tomu nebylo 
jinak. Císař otevřel krabičku, rozložil zprávu, a když si ji přečetl, 
zbledl. Pak dal pokyn posádce a jachta opustila regatu. 

Vilém byl hluboce zdrcen ztrátou svého přítele, kterého navští-
vil pouhé dva týdny předtím na jeho zámku Konopiště, i smrtí 
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arcivévodovy ženy. Císař, který byl sám bez ohledu na svůj původ 
jistým způsobem společenský outsider, měl pro milující se habsbur-
ský pár slabost. Aby obešel problémy s dvorní etiketou při ofi ci-
álních banketech v Postupimi, vymyslel rafi nované řešení, když 
všechny rozesadil ke stolům po čtyřech, takže on a jeho manželka 
Auguste mohli sedět s Františkem Ferdinandem a Žofi í, aniž by 
si některá z arcivévodkyň mohla stěžovat, že byli upřednostněni 
před ní. Císař při návštěvách Vídně vždy oplýval galantností vůči 
Žofi i a oslovoval ji jejím skutečným titulem. Vévodkyně z Hohen-
bergu ani nemohla chtít větší úctu ze strany panovníka a její manžel 
neměl většího přítele a zastánce.

Ale Vilém je nehýčkal pouze ze sentimentálních důvodů. Vzhle-
dem ke zdravotnímu stavu Františka Josefa očekával, že Franti-
šek Ferdinand brzy nastoupí na habsburský trůn, což byla vítaná 
vyhlídka, už jen proto, že Vilémovy vztahy se stárnoucím císařem 
nebyly tak srdečné. Oba přátelé na Konopišti debatovali o evropské 
politice a diplomacii a takřka ve všech otázkách se shodli. Jediným 
tématem, kde se jejich postoje lišily, byl uherský ministerský před-
seda Tisza, jehož František Ferdinand nesnášel kvůli útlaku menšin. 
Císař měl rád Tiszovu inteligenci a smysl pro humor, už jen proto, 
že Tisza, alespoň veřejně, prosazoval bližší vztahy s Rumunskem, 
ačkoli Rumuni v Uhrách byli utlačováni. Ale i v této otázce oba 
přátelé dospěli k přibližnému konsenzu, když císař navrhl, aby arci-
vévoda rozšířil slogan, kterým by bral Tiszu za slovo: „Ale pane! 
Pomyslete na Rumuny!“ Arcivévoda se pak snažil zmírnit císařovy 
obavy ohledně ruské bojechtivosti, kterou nebral příliš vážně vzhle-
dem k vnitřním problémům carské říše.1

Pro císaře byly vzpomínky na tyto přátelské rozhovory bolestné. 
Věděl, že s Františkem Ferdinandem už nikdy nebude probírat 
zahraniční otázky, že nebudou moct provádět politiku, která podle 
jejich názoru mohla uklidnit situaci na Balkáně. V napjatém mezi-
národním prostředí byl pro Viléma František Ferdinand kotvou, 
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mužem, na kterého se vždy mohl spolehnout. Teď byl mrtev. Tak 
jako Berchtold a von Hötzendorf ve Vídni byl německý panovník 
zprávami ze Sarajeva šokován. Odvolal svůj další program v Kielu 
a vrátil se do Berlína. 

Tam ovšem chyběli nejvyšší činitelé. Kancléř von Bethmann 
Hollweg byl na svém statku v Hohenfi nowě, Helmuth von Moltke, 
von Hötzendorfův protějšek ve funkci náčelníka pruského gene-
rálního štábu, byl v Karlových Varech. Státní tajemník říšského 
námořního úřadu admirál Alfred von Tirpitz odpočíval ve své rezi-
denci v Černém lese. Gottlieb von Jagow, ministr zahraničí, byl 
na líbánkách v Itálii.

Císař zůstal sám a musel reagovat bez svých obvyklých spolu-
pracovníků. To nebylo, z ústavního hlediska, nepřiměřené. Podle 
říšské ústavy z roku 1871 měl pravomoc vyhlásit válku nebo uzavřít 
mír pouze německý císař jako „vrchní velitel“, a nikoli Říšský sněm. 
Pouze Spolková rada, tedy horní sněmovna německého parlamentu, 
mohla vyhlášení války vetovat. Obecně neměl císař v zahraniční 
politice protiváhu, kromě možnosti Říšského sněmu neschválit 
zákony týkající se rozpočtu. Jako panovník země s nejmocnějšími 
pozemními silami a druhým nejmocnějším loďstvem v Evropě 
nesl ohromnou odpovědnost. To, zda rakousko-srbský spor povede 
k velké evropské válce, záviselo, byť ne výlučně, na něm.

Vilém II. byl jedním z nejvíce fascinujících a často nepocho-
pených státníků své doby. Narodil se nohama napřed, porod trval 
deset hodin a jeho matka ho téměř nepřežila. Sám při něm utrpěl 
nervovou poruchu, při níž mu zchromla ruka. Když dosáhl dospě-
losti, byla jeho levá paže o devět centimetrů kratší než pravá a skoro 
nic s ní nemohl dělat. Stal se vrchním velitelem v zemi s hrdou 
válečnou tradicí, ačkoli si sám nebyl schopen uřezat sousto, o mani-
pulaci se zbraněmi ani nemluvě. Proto se u něj vyvinul komplex 
méněcennosti a zvýšená potřeba stálé pozornosti a uznání.
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Císař Vilém II. v nevěrohodné válečnické póze. Měl tu smůlu, že byl vrchním 
velitelem v zemi s hrdou bojovou tradicí, přestože jen nedostatečně ovládal levou ruku. 

Jak poznamenal jeden z jeho kritiků, panovník musel být „jele-
nem na každém honu, nevěstou na každé svatbě a mrtvým na kaž-
dém pohřbu“.2 

S císařem, který dychtil po chvále a který se často urazil, nebylo 
snadné spolupracovat. Bismarck nedokázal po jeho korunovaci 
uspokojit Vilémovo křehké ego, takže již po dvou letech byl sesa-
zen. Jediný jiný kancléř, který se svými činy pod Vilémem dokázal 
přiblížit Bismarckovi, Bernhard von Bülow, byl obdobně odvolán 
v červnu 1909, do jisté míry proto, že nedokázal svého panovníka 
bránit po znepokojujícím rozhovoru, který s ním vyšel v anglic-
kém deníku Daily Telegraph v říjnu 1908. V tomto katastrofálním 
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interview se Vilémovi povedlo urazit Angličany, vyděsit Fran-
couze, rozzlobit Rusy a vyhrožovat Japoncům. Tato aféra natolik 
poškodila Vilémovu reputaci, že mnohé německé deníky volaly 
po jeho abdikaci. Vystřízlivělý císař se po většinu zimy choval 
pasivně a k činu přešel až na jaře, kdy prosadil von Bülowovo 
odvolání.

Aféra Daily Telegraph byla příznačná pro Vilémovo nevyzpy-
tatelné chování, ale o jeho skutečném charakteru nám toho moc 
neříká. V Anglii ho dlouho podezírali z touhy po válce kvůli jeho 
podpoře námořního zbrojení, jež bylo očividně zaměřeno na ukon-
čení britské námořní nadvlády (britskému ministerstvu námořnic-
tva neuniklo, že německé dreadnoughty mají ve svých skladištích 
prostor pouze pro tolik uhlí, aby mohly operovat jen v Severním 
moři, což znamenalo více prostoru pro děla).3 Když císař v březnu 
1905 osobně navštívil Tandžer, čímž přivodil diplomatickou krizi, 
pro niž, jak se zdálo, nebyl žádný důvod, francouzští a angličtí 
státníci měli za to, že chce vyvolat evropskou válku, ještě před-
tím, než sblížení obou zemí povede ke skutečné vojenské kooperaci. 
A bojechtivý tón jeho poznámek v rozhovoru pro Daily Telegraph 
jen podtrhl Vilémovu pověst válečníka.

Nic nemohlo být vzdálenější pravdě. Ti, kdo ho znali, věděli, 
že to je klasický případ psa, který štěká, a nekouše. To poslední, 
co Vilém chtěl, byla válka s Anglií. Jako vnuk královny Viktorie 
toužil po uznání svých anglických bratranců a Angličanů obecně. 
Jeho nadšení pro námořní zbrojení tak jako jeho hloupé výroky pro 
Daily Telegraph vyvěraly ze snahy získat respekt Británie, ačkoli 
jeho provokativní kroky a lehkomyslná slova vedly k přesnému 
opaku toho, co zamýšlel. Císař nebyl dostatečně prohnaný na to, 
aby si uvědomil, že závody ve zbrojení a megalomanské řeči na brit-
ské politiky dojem neudělají, ale naopak je jen pobouří a vyděsí. 

Marocká provokace z roku 1905 tuto rozporuplnost jasně 
ilustruje. Jejím skutečným autorem nebyl císař, který připlul 
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do Tandžeru, ale muži, co ho tam poslali: von Bülow a jeho klíčový 
poradce Friedrich von Holstein, kteří doufali, že demonstrací síly 
rozbijí anglo-francouzskou kooperaci. Oba věděli, že jejich akce jsou 
jen bluf, neboť jejich vrchní velitel není dostatečně houževnatý pro 
válku. Jak von Bülow napsal později: „Vilém nechtěl válku, už jen 
proto, že nevěřil, že jeho nervy vydrží v případě opravdu kritické 
situace. Pokud by nastalo nebezpečí, Jeho Veličenstvo by poznalo 
tu nepříjemnou pravdu, že nedokáže vést armádu do boje.“4

Císařova hluboká nechuť k ozbrojeným konfliktům se jasně 
projevila za první balkánské války. V polovině listopadu 1912 Srb-
sko poráželo Turky v Makedonii a přes Albánii se dostalo k Jad-
ranu. Řekové obsadili Soluň a bulharská armáda se hnala Th rákií 
k poslední osmanské obranné linii u Çatalcy, pouhých padesát 
kilometrů od Istanbulu. Přestože neexistovala formální turecko-
-německá aliance, císař od své první návštěvy Turecka otevřeně 
prosazoval osmanské zájmy. V roce 1898 se v Damašku prohlásil 
za „věčného přítele“ muslimského světa. Osmanská armáda byla 
vycvičena pruskými důstojníky a bojovala s německými zbraněmi. 
Na všech frontách však byla zatlačována spojenci Rusů z Balkán-
ského svazu, kteří byli vyzbrojeni francouzskými zbraněmi od fi rmy 
Creusot. Pokud mělo Německo kdy zasáhnout na Balkánu, pak nyní. 
Jenže císař vyhlásil politiku „volného boje a žádných preferencí“.5 

Samozřejmě že i v Berlíně existovala válečná strana, tak jako 
ve Vídni a Sankt Petěrburgu. Náčelník pruského generálního štábu 
von Moltke prosazoval intervenci v první balkánské válce na schůzce 
v prosinci 1912. Tak jako Conrad von Hötzendorf – a většina vyso-
kých rakousko-uherských a pruských důstojníků – věřil, že čas pra-
cuje proti Centrálním mocnostem, neboť Rusko je každým rokem 
silnější. Válka v Evropě podle něj byla „nevyhnutelná a bude lepší, 
když vypukne dříve než později“.6 Státní sekretář říšského námořního 
úřadu von Tirpitz, který poznal, že Německo nemůže ve výstavbě 
dreadnoughtů předběhnout Británii, byl obezřetnější. Také kancléř 
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von Bethmann Hollweg byl opatrný, neboť investoval spoustu politic-
kého kapitálu do sblížení s Anglií, což vyžadovalo zpomalení dread-
noughtového programu, který prosazoval von Tirpitz (nebo dokonce 
odevzdání německé fl otily Britům, jak v jednom okamžiku navrhoval 
von Bethmann Hollweg – ke zděšení von Tirpitze i Viléma). Nakonec 
rozhodl císařův názor a ten byl jednoznačně proti zásahu na Balkáně, 
pokud ho nevynutí ruské napadení Rakousko-Uherska.

Vilém tedy na Balkáně nepodpořil svého rakouského spojence 
a málem stranil Srbům. Během druhé balkánské války v roce 1913, 
když se Berchtold vzchopil a požadoval, aby se srbská armáda stáhla 
z Albánie, to byli Rusové – kteří nechtěli, aby byl jejich spojenec 
příliš mocný –, kdo podpořil Rakousko-Uhersko, nikoli Němci. 
Císař o snaze odříznout Srby od moře prohlásil, že to je „nonsens“. 
Když se v březnu 1914 Vídeň postavila proti připojení Makedonie 
k Srbsku, řekl: „Neuvěřitelné! Připojení nemůžeme bránit. A pokud 
se o to Vídeň pokusí, dopustí se velké hlouposti a vyvolá nebezpečí 
války se Slovany, která by nás ponechala chladnými.“ Berchtold 
a František Josef byli zcela a hluboce oddáni této „hlouposti“, která 
Viléma ponechala chladným. Jak Tisza varoval svého stále rozhoř-
čenějšího panovníka, jakýkoli rakouský krok proti Bělehradu by 
narazil na „Vilémovo preferování Srbů“.7

V době sarajevského atentátu Vilémova narůstající averze zna-
menala, že diplomatická izolace soustátí byla takřka naprostá. Právě 
toho se v jistém smyslu týkalo setkání na Konopišti v červnu 1914: 
Vilém očekával změnu pod novým rakouským císařem, který by 
prováděl citlivější politiku na Balkáně, získal Rumuny a uklidnil 
Srby. Nyní, po zavraždění jeho přítele, očividně rukou srbského 
teroristy, byly tyto naděje zničeny. 

Německý velvyslanec v Rakousko-Uhersku Heinrich von 
Tschirschky, jenž věděl, že jeho panovník spolu s kancléřem von 
Bethmann Hollwegem už dlouho chtějí uklidnit situaci na Balkáně, 
po atentátu radil k opatrnosti. Jeho první zpráva z Vídně, z úterý 
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30. června, obsahuje Berchtoldovu zlověstnou poznámku o tom, 
jak se „nitky konspirace sbíhají v Bělehrad“ a že na Ballhausplatzu 
převládá názor, že „je potřeba se se Srby defi nitivně vypořádat“. Von 
Tschirschky, který od kancléře a císaře evidentně očekával podporu 
pro svou umírněnou linii, hlásil, že se cítil povinen „pokojně, ale 
velmi důrazně varovat před takovými ukvapenými kroky“. 

Vilém, který byl ještě v šoku ze ztráty přítele, se rozčílil, když 
četl tuto depeši. „Kdo mu dovolil to udělat?“ napsal na von Tschir-
schkého zprávu, jak to často dělal s ofi ciální korespondencí (noto-
ricky známé „marginálie“). „To je naprosto stupidní! To není jeho 
věc (…) co chce Rakousko provést. Později, kdyby to nevyšlo, by 
se řeklo: Německo nechtělo! Von Tschirschky, prosím, nechte toho 
nesmyslu. Je nutné vyčistit záležitosti se Srby, a to právě teď! To je 
naprosto jasná a zřetelná pravda.“8

Toto byla přesně ta reakce, ve kterou Berchtold doufal. Stručně 
řečeno, nervózní a váhající panovník, který sympatizoval se Srby, se 
proměnil v jejich nepřítele, který chtěl bojovat – a to čím dříve, tím 
lépe, jak mu již dlouho radil von Moltke. Jistě, Vilém byl znám těmito 
výbuchy hněvu, které ho často zase rychle přešly. Proto chtěl Berchtold 
na pohřbu arcivévody ve Vídni na Viléma naléhat, dřív než změní názor. 

Berchtold měl smůlu, že von Bethmann Hollweg obávající se 
dalšího teroristického činu ve Vídni, prosadil zrušení cesty. Jeli-
kož Berchtold neměl přístup k margináliím na von Tschirschkého 
depeších, měl za to, že von Tschirschky naléhající na opatrnost pre-
zentuje myšlenky samotného Viléma. Nyní, když neměl příležitost 
Viléma přesvědčit, musel rakousko-uherský ministr zahraničí před-
pokládat, že bude mnohem těžší získat podporu německého císaře 
pro tvrdou linii na Balkáně – podporu, kterou nezbytně potřeboval 
pro překonání Tiszovy opozice.

Jako obvykle v době krize Berchtold začal váhat, když situace 
volala po rozhodném činu, což jen posílilo jeho pověst neschop-
ného zbabělce. Nevěděl, že brzy se jeho pozice dramaticky změní.
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