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Abstrakt
Bakalářská práce „Polsko a Východní pakt“ se zabývá problematikou kolektivní
bezpečnosti v regionu východní Evropy v letech 1925 až 1934. Jejím hlavním tématem je
postoj Polska vůči konceptu východního Locarna, respektive Východního paktu. Polské snahy
o realizaci „východního Locarna“ v roce 1925 v průběhu jednoho desetiletí vystřídalo
negativní stanovisko k téže problematice. Geopolitický status quo pak Polsko hodlalo udržet
prostřednictvím uzavírání bilaterálních smluv, nikoliv začleňováním do multilaterálních
paktů. Cílem práce je na základě zahraničněpolitické dimenze zjistit, proč se Polsko v roce
1934 odmítlo stát signatářem Východního paktu. Postupně se práce věnuje mezinárodním
vztahům mezi Polskem a především Francií, Německem a Sovětským svazem a na základě
jejich vývoje v letech 1925 až 1934 se snaží nalézt převládající tendence. Následně práce
zkoumá projekt Východního paktu, jak byl předložen Francií v roce 1934, a oficiální
argumenty Polska pro jeho odmítnutí. V závěru práce shrnuji důvody, proč druhá polská
republika zaujala vůči paktu negativní stanovisko a jaký vliv toto rozhodnutí mělo na
neúspěch celého projektu.

Abstract
The bachelor thesis „Poland and Eastern Pact“ deals with the question of collective
security in Eastern Europe between 1925 and 1934. Its main subject is the attitude of Poland
towards the concept of „Eastern Locarno“, respectively Eastern Pact. Polish efforts to
implement „eastern Locarno“ in 1925 were, during only one decade, replaced by a negative
attitude towards the same issue. Poland was than striving for preservation of geopolitical
status quo through concluding bilateral agreements, not by joining multilateral pacts. The
main goal of this thesis is to find out why Poland refused to sign the Eastern Pact in 1934 in
the focus of the development of its foreign policy. Stepwise the thesis deals with international
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relations between Poland and primarily France, Germany and the Soviet Union. On the basis
of their development between 1925 and 1935 my thesis tries to find prevailing tendencies.
Subsequently thesis focuses on the project of the Eastern Pact, as it was presented by France
in 1934, and on Polish arguments for refusal of the pact. In the end the thesis summarizes
motives why the second Polish republic adopted negative attitude and how significant this
refusal was for the failure of the whole project.
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1. Úvod
1.1.

Téma práce a výzkumná otázka

Tématem této bakalářské práce je zahraniční politika Polské republiky v letech 1925
až 1935, se zaměřením na koncept „východního Locarna“, respektive Východního paktu.
Meziválečné období bylo pro Polsko významnou érou, kdy se nejen formovaly hranice
nového státu, ale kdy Polsko především hledalo své místo v mezinárodních vztazích. Jedním
z hlavních problémů evropské meziválečné diplomacie byla Versailleská smlouva a spor o to,
zda má být striktně dodržována či revidována. Polsko, které se začlenilo do struktur
Společnosti národů, přičemž jeho nejdůležitějším spojencem na západě byla Francie, se
zasazovalo o udržení versailleského geopolitického uspořádání. Otázka revizionistických
intencí států poražených v první světové válce se totiž Polska významně dotýkala především
v podobě německých zahraničněpolitických cílů. Snaha udržet versailleské hranice Německa
vyústila roku 1925 v podepsání série dohod ve švýcarském Locarnu. Dohody sice zaručily
neměnnost německé hranice, ovšem pouze její západní části. Východní sousedé Německa se
museli smířit s diplomatickou porážkou i přes svou značnou aktivitu s cílem zajistit stejně
silné garance německé východní hranici. Když byl roku 1934 Francií předložen projekt
„východního Locarna“ v podobě Východního paktu, jímž by byla zaručena bezpečnost i pro
země na východ od Německa, tehdy již Třetí říše, Polsko projekt odmítlo, čímž se značně
odklonilo od své zahraničněpolitické linie v polovině dvacátých let.
Cílem práce je zjistit, jaké důvody vedly polskou diplomacii k tomu, že se během
dekády její názor na multilaterální bezpečnostní pakt ve východní Evropě kompletně změnil.
Snahy ministra zahraničí Aleksandra Skrzyńského v polovině dvacátých let o posílení
kolektivní bezpečnosti nahradil negativní postoj Józefa Becka ke stejné otázce v polovině let
třicátých. Práce prozkoumá vztahy Polské republiky vůči významným aktérům evropské
politiky v letech 1925 až 1935 v souvislosti s plánem „východního Locarna“ a pokusí se
vysvětlit, proč druhá polská republika z velké části rezignovala na multilateralismus
v mezinárodních vztazích a orientovala se spíše na vztahy bilaterální. Zásadní otázka, na
kterou se pokusím odpovědět, tedy zní: „Jaké důvody vedly Polskou republiku v roce 1934
k odmítnutí projektu Východního paktu?“ Předpokládám, že vzhledem k povaze problému
naleznu polské důvody k neúčasti v paktu především v oblasti mezinárodních vztahů.
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Téma se v české odborné literatuře vyskytuje spíše ve stručné podobě, a to i přes svou
důležitost. Ani v zahraniční literatuře není problém „východního Locarna“, respektive
Východního paktu z tohoto úhlu pohledu dostatečně zpracován. Problematika, kterou se práce
zabývá, je přitom součástí širšího okruhu bádání – úpadku kolektivní bezpečnosti
v meziválečné Evropě. Ambicí této práce bude pokusit se tento nedostatek alespoň částečně
nahradit a přispět tak k poznání meziválečné zahraniční politiky Polské republiky.
Práce je omezena roky 1925 až 1935. Rok 1925 je pro práci významný uzavřením
série smluv v Locarnu, kdy Polsko ve snaze zajistit si garanci své západní hranice neuspělo.
Dekáda, která následovala, je významná zásadní proměnou kurzu polské zahraniční politiky,
rostoucí nedůvěrou ve vztahu k Francii a obratem k zahraniční politice, která měla být co
nejvíce politikou nezávislou a čistě polskou. Projekt Východního paktu byl vytvořen roku
1934, kdy také probíhala většina jednání mezi zainteresovanými státy. Pro úplnost je ale práce
ohraničena až rokem 1935, kdy došlo k definitivnímu krachu projektu Východního paktu.

1.2.

Metodologie, struktura práce a terminologie

Z metodologického hlediska je práce psána formou případové studie. Jedná se o
kombinaci práce historické s prací zabývající se mezinárodními vztahy. V první části práce ve
stručnosti zmíním, jakým způsobem fungovala zahraniční politika Polska v meziválečném
období. Druhá kapitola podává přehled o konferenci v Locarnu a jejích důsledcích pro
Polskou republiku. Třetí část práce je zaměřena na vývoj mezinárodního postavení Polska
v letech 1925 až 1934. V tomto ohledu práce zdůrazňuje především vztahy Polska s Francií a
dvěma sousedními velmocemi – Německem a Sovětským svazem (SSSR). Dále se zaměřuje i
na vztahy s jinými státy východoevropského regionu, jejichž vysvětlení je pro nalezení
odpovědi na kladenou otázku nezbytně nutné. Čtvrtá, stěžejní kapitola, je zaměřena na
koncept Východního paktu. Kromě projektu Východního paktu samého v této části stručně
shrnu postoje jednotlivých zemí vůči návrhu smlouvy. Důraz je pak kladen na důvody Polska
pro odmítnutí paktu a jeho spolupráci s Německem. V závěrečné části práce shrnuji předchozí
výstupy, systematicky je řadím podle relevance a pokouším se nalézt odpověď na položenou
výzkumnou otázku.
Co se týče terminologie, je nezbytně nutné vyjasnit klíčové pojmy, se kterými pracuji.
Pojem Locarno v práci neoznačuje švýcarské město, ale konferenci, která se zde roku 1925
8

konala, její závěry a důsledky. Pojmu Locarno také není užito v souvislosti s jinými
plánovanými multilaterálními pakty v meziválečném období.1 Pojem „východní Locarno“ je
v práci používán v souvislosti se snahami východních sousedů Německa - Československa a
Polska - o analogický pakt k Locarnu vzhledem k německé východní hranici. Pojem
Východní pakt je pak použit pouze pro projektovaný multilaterální garanční pakt z roku 1934,
i přesto, že někteří autoři označují plán z tohoto roku pojmem Východní Locarno.

1.3.

Rozbor literatury

Odborných knih týkajících se mezinárodních vztahů v meziválečném období je
nepřeberné množství. Bez větších obtíží je možné vyhledat texty týkající se konference
v Locarnu či zahraniční politiky druhé polské republiky. V oblasti Východního paktu jsou ale
zdroje značně limitované. Faktem je také nedostatek odborných publikací k tématu v českém
jazyce. Vhodné studijní materiály jsem nalezla převážně v polském a anglickém originále.
Nejvýznamnějším zdrojem literatury se pro mě stala knihovna Vratislavské univerzity
(Uniwersytet Wrocławski), důležitou byla vzhledem k tématu práce také Slovanská knihovna
v Praze a v menší míře také Knihovna společenských věd T. G. Masaryka při Univerzitě
Karlově.
Jedním z nejvýznamnějších světových historiků, kteří se zabývají meziválečnou
mezinárodní politikou ve východoevropském regionu, je Piotr Wandycz. K účelům této práce
jsem použila dvě jeho historická díla, zabývající se vztahem Francie k jejím východním
spojencům. Navazují na sebe a pokrývají tak téměř celé meziválečné období. Konkrétně jde o
díla France and Her Eastern Allies 1919-19252 a The Twilight of French Eastern Alliances
1926-1936.3
Pro pochopení fungování zahraniční politiky polské republiky v meziválečném období
je nejlepším zdrojem souborné dílo Historia dyplomacji polskiej 1918-1939, respektive
kapitola napsaná Waldemarem Michowiczem s názvem Organizacja polskiego aparatu
1

Československý ministr zahraničních věcí Edvard Beneš například hovořil o projektu „středoevropského
Locarna“, odborná literatura zmiňuje i projekty „balkánského Locarna“ nebo „baltského Locarna“.
2
Piotr Wandycz, France and Her Eastern Allies 1919-1925:French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris
Peace Conference to Locarno (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1962).
3
Idem., The Twilight of French Eastern Alliances 1926-1936: French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno
to the Remilitarization of the Rhineland (Princeton: Princeton University Press, 1988).
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dyplomatycznego w latach 1918-1939.4 Ke studiu polských dějin používám druhý díl knihy
britského historika profesora Normana Daviese s názvem God´s Playground: A History of
Poland.5 Nepostradatelnými jsou však historická díla zaměřená na polskou meziválečnou
zahraniční politiku a diplomacii. Monografie profesora Henryka Batowského Między dwiema
wojnami: Zarys historii dyplomatycznej6 pojednává v krátkých kapitolách o významných
momentech polské diplomacie mezi lety 1919 až 1939. Přestože kniha vyšla v roce 1988
v Polsku, není téměř poznamenána komunistickým pojetím dějin. Druhým významným dílem
s téměř stejnými ambicemi je Tragiczna niepodległość: Polityka zagraniczna Polski w latach
1919-1945 profesora Jerzyho Krasuského.7
Asi nejdůležitějším dílem se pro práci stala kniha Jarosława Jurkiewicze Pakt
Wschodni: Z historii stosunków międzynarodowych w latach 1934-1935.8 Jak napovídá
samotný titul, jedná se o publikaci, která je zaměřena pouze na problematiku Východního
paktu. I přesto, že kniha byla vydána roku 1963 ve Varšavě, se v tomto případě nedá říci, že
by požadavky komunistické ideologie závažným způsobem ovlivnily objektivitu díla. Kniha
je o to významnějším zdrojem informací, že v jejích přílohách nalezneme velké množství
relevantních pramenů, především z oblasti diplomatické korespondence.
Vzhledem k důležitosti osobností, které vedly polskou zahraniční politiku v mnou
zkoumaných letech, je na místě také zmínit přínos biografií. Důležitá je kniha Andrzeje
Garlického Józef Piłsudski 1867-1935,9 kterou jsem použila především ke studiu fungování
polské zahraniční politiky v meziválečném období. Pro kapitolu zabývající se konferencí
v Locarnu je významné dílo Aleksander Skrzyński: Minister spraw zagranicznych II
Rzeczypospolitej, zpracované Piotrem Wandyczem.10 Publikaci lze považovat za relativně
objektivní zdroj informací. Významnější, ale také komplikovanější k rozboru, je kniha Ostatni
4

Waldemar Michowicz, „Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918-1939“,in Historia
dyplomacji polskiej 1918-1939, ed. Piotr Łossowski (Warszawa: Wydawnitwo naukou PWN, 1995), 5-70.
5
Norman Davies, God´s Playground: A History of Poland Vol. II (New York: Columbia University Press, 1982).
6
Henryk Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939: Zarys historii dyplomatycznej (Kraków: Wydawnictwo
literackie, 1988).
7
Jerzy Krasuski, Tragiczna Niepodległość: Polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945 (Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie,2000).
8
Jarosław Jurkiewicz, Pakt Wschodni: Z historii stosunków międzynarodowych w latach 1934-1935 (Warszawa:
Ministerstwo Obrony Narodowej, 1963).
9
Andrzej Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935 (Warszawa: Czytelnik, 1988).
10
Piotr Wandycz, Aleksander Skrzyński: Minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej (Warszawa: Polski
instytut spraw międzynarodowych, 2006).
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raport, napsaná přímo Józefem Beckem.11 Nejedná se o autobiografii v plném slova smyslu,
protože Beck se zaměřuje pouze na svůj profesní život ministra zahraničních věcí. Vzhledem
k tomu, že kniha byla psána v letech 1939-1943, je zde nemalá možnost, že autor mohl
pozměnit interpretaci určitých informací, aby zpětně obhájil své kroky ve funkci ministra
zahraničí. I přes tyto limity je ale dílo nezastupitelným zdrojem informací o politické činnosti
Józefa Becka, a to nejen té oficiální. Poslední z biografií je Power and Pleasure: Louis
Barthou and the Third French Republic od historika Roberta Younga.12 Francouzský šéf Quai
d´Orsay13 Louis Barthou, který byl projektantem Východního paktu, zaujímá v práci důležité
místo, a nelze proto opominout ani jeho osobu.
Kromě výše zmíněné literatury byly významným zdrojem informací také články ze
zahraničních odborných časopisů, získané díky přístupu k on-line databázím. Pro práci
přínosný byl například článek profesora Romana Dyboského z roku 1934,14 v němž se zabývá
polsko-sovětskými vztahy v meziválečném období. Na základě polsko-německých vztahů
zkoumá genezi druhé světové války například Stanisław Żerko v článku z roku 2009.15 Zcela
záměrně jsem v několika případech pracovala s literaturou poznamenanou komunistickou
ideologií. Důvodem bylo nahlédnout do problematiky mezinárodních vztahů z perspektivy
Moskvy. Opominout nelze ani dějiny dalších zainteresovaných států, především z edice
Lidových novin, které ale pro jejich obecnost lze označit spíše za doplňkové.

2. Zahraniční politika Polska v meziválečném období
Vzhledem ke komplikovaným vnitropolitickým poměrům v průběhu meziválečného
období je na úvod nutné stručně nastínit, jakým způsobem polská zahraniční politika
fungovala a kdo stál reálně v jejím čele. Bezprostředně po získání nezávislosti Polsko muselo
11

Józef Beck, Ostatni raport (Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy, 1987).
Robert Young, Power and Pleasure: Louis Barthou and the Third French Republic (Montreal: McGill-Queen´s
University Press, 1991).
13
Quai d´Orsay je synonymem pro francouzské ministerstvo zahraničních věcí, které sídlí na nábřeží Quai
d´Orsay v Paříži.
14
Roman Dyboski, „Polish-Soviet Relations“, International Affairs, č. 2 (1934): 226-244, www.jstor.org (staženo
16. 2. 2012).
15
Stanisław Żerko, „Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej“, Przegląd zachodni, č. 2 (2009): 3-32,
www.ceeol.com (staženo 20. 10. 2011).
12
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vytvořit diplomatické struktury (ministerstvo zahraničních věcí, zahraniční zastupitelství),
skrz něž by prosazovalo své zájmy na mezinárodněpolitické scéně. Fungování zahraniční
politiky bylo úzce spjato s vnitropolitickými poměry v zemi. Labilní politický systém
s častým střídáním vlád postihl i ministerstvo zahraničních věcí a zahraniční zastupitelstva
polské republiky. Časté personální změny odvíjející se od boje o moc mezi politickými
stranami způsobily, že celý zahraničněpolitický aparát byl velmi nestabilní. Tato situace trvala
až do květnového převratu roku 1926, kdy se moci ujal maršál Józef Piłsudski.
Jednou z priorit sanačního režimu byla stabilizace politického systému. Dříve tak častá
fluktuace zaměstnanců (nejen) ministerstva zahraničí a diplomatických zastoupení v cizině
téměř vymizela a zahraniční politika se v mnou zkoumaných letech vyznačovala větší mírou
kontinuity.16 To potvrzuje i fakt, že ve funkci ministra zahraničí se mezi lety 1926 až 1939
vystřídaly pouhé dvě osobnosti – August Zaleski (1926-1932) a Józef Beck (1932-1939).17
Kromě toho získal ministr zahraničí rozšířené pravomoci v oblasti kádrové politiky svého
resortu, což vedlo k jisté centralizaci ministerstva zahraničí. Vzhledem ke svému významu
pro sanační režim ale byl hlavní postavou zahraniční politiky Józef Piłsudski. Do funkcí byli
obsazováni lidé, jejichž největší kvalifikací byla bezmezná věrnost maršálkovi.18 Nebylo
proto nutné, aby o všech záležitostech rozhodoval Piłsudski osobně - jeho blízcí
spolupracovníci se těšili maršálkově důvěře a měli relativně velkou míru svobody jednání.19
Kdykoliv to ale Piłsudski považoval za nutné, jeho rozhodnutí bylo konečné.20 Jednou
z maršálovi nejoddanějších osob byl například pro tuto práci klíčový ministr zahraničí Józef
Beck. Když hovoříme o zahraniční politice sanačního režimu, hovoříme o vykonávání vůle
Józefa Piłsudského. Piłsudski především usiloval o stabilizaci nejen polské politické scény,
ale i situace v celé Evropě. Polsko považoval za klíčový stabilizující element, bez něhož nelze
status quo na kontinentu udržet. Upřímně pak usiloval o mír ve válkami stále zničené
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Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945 (Warszawa: Książka i wiedza, 2006), 7.
Józef Beck začal svou kariéru službou v legiích a poté pracoval jako vojenský attaché v Paříži a Bruselu. Od
prosince 1930 zastával funkci náměstka ministra zahraničí druhé polské republiky a od listopadu 1932 funkci
ministra zahraničí, jímž zůstal do roku 1939.
18
Waldemar Michowicz, „Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918-1939“, in Historia
dyplomacji polskiej 1918-1939, ed. Piotr Łossowski (Warszawa: Wydawnitwo naukou PWN, 1995), 37.
19
Garlicki, Józef Piłsudski, 407.
20
Andrzej Garlicki, Piękne lata trzydzieste (Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008), 11.
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Evropě.21 V souladu s těmito hlavními liniemi byla provozována polská zahraniční politika
v meziválečném období, jíž se věnuji dále v této práci.

3. Konference v Locarnu a druhá polská republika
Konference v Locarnu se stala jedním z nejvýznamnějších momentů odklonu od
Versailleské smlouvy v meziválečném období. De facto rozdělila německé hranice do dvou
kategorií, kdy jejich západní část byla velmocensky garantována, východní se naopak stala
prostorem pro německý revizionismus.22 I přes úsilí polského ministra zahraničních věcí
Aleksandra Skrzyńského23 se na konferenci nepodařilo prosadit stejná práva pro všechny státy
sousedící s Německem.
Roku 1924 německý ministr zahraničí Gustav Stresemann24 nabídl Francii a Velké
Británii multilaterální pakt o garanci německo-francouzské a německo-belgické hranice.
Současně vyjádřil přání vstoupit do Společnosti národů (SN) a stát se tak rovnoprávným
hráčem na mezinárodněpolitické scéně. Západní mocnosti projevily ochotu o německém
návrhu jednat, a tak se na podzim roku 1925 sešla ve švýcarském Locarnu konference
ministrů zahraničních věcí Belgie, Francie, Itálie, Německa a Velké Británie.
Francouzští spojenci na východě, Polsko a Československo, se o konferenci intenzivně
zajímali. Aleksander Skrzyński i Edvard Beneš usilovali o to, aby se mohli konference
účastnit a ovlivnit tak její výstupy, ale bez úspěchu.25 Skrzyński se pokoušel vyvinout nátlak
na francouzskou vládu, aby se hranicím na východě dostalo stejných záruk jako západním,

21

Marian Leczyk, „Lata polokarneńskie (maj 1926-listopad 1932)“, in Historia dyplomacji polskiej 1918-1939,
ed. Piotr Łossowski (Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1995), 314. Tato touha po míru byla motivována
spíše pragmaticky. Piłsudski věděl, že by Polsko válečný konflikt ekonomicky neuneslo.
22
Neměnnost německé západní hranice byla garantována Itálií a Velkou Británií. Východní sousedé se museli
spokojit se smlouvami o arbitráži.
23
Aleksander Skryński byl ministrem zahraničí mj. od července 1924 do května 1926. Piotr Wandycz ho v knize
Alexander Skrzyński popisuje jako ministra, který (s jistou mírou idealismu) usiloval o mír v Evropě a byl ochoten
dělat kompromisy.
24
Gustav Stresemann sloužil ve funkci ministra zahraničních věcí Výmarské republiky v letech 1923-1929. Roku
1926 byl za svou činnost oceněn Nobelovou cenou míru.
25
Jedinými jednáními, na která bylo Polsko i Československo pozváno, byla jednání o arbitrážních smlouvách.
Hlavních jednání se Skrzyński ani Beneš v Locarnu účastnit nemohli.
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aby došlo ke smluvnímu zakotvení „východního Locarna“ v podobě tzv. Paktu sedmi.26 Když
zjistil, že západní velmoci jeho stanovisko nepodpoří a Polsko se dočká pouze smlouvy o
arbitráži s Berlínem, snažil se alespoň na tomto základě zformulovat své požadavky.27
Podle Piotra Wandycze byly hlavní výzvy pro Skrzyńského v Locarnu následující:
Snažil se prosadit požadavky vyloučení války jako prostředku řešení sporných otázek mezi
Polskem a Německem, zákazu revizionismu, garance arbitrážní smlouvy ze strany Francie,
neměnnosti polsko-francouzské aliance z roku 1921 a vstupu Německa do Společnosti
národů.28 K výše zmíněnému výčtu se ještě vázala problematika zastoupení v Radě SN.
Smlouva o arbitráži mezi Polskem a Německem nezakotvila princip řešení sporů
mírovou cestou, ale pouze tvrzení, že obě strany doufají v mírové vztahy, čímž byl první
požadavek naplněn jen z části. Německo z pochopitelných důvodů nechtělo přistoupit ani na
žádost o garanci versailleských hranic.29 Polsko získalo francouzské záruky vzájemné pomoci
v případě nevyprovokované agrese, ale ty nebyly přílohou dohod z Locarna a případná pomoc
byla vázána na rozhodnutí SN, a tudíž limitovaná. Polsko-francouzská aliance tak doznala
změny a byla spjata s rezolucemi Rady SN. Požadavek vstupu Německa do SN byl všeobecně
podporován. V tomto bodu se ale objevila další komplikace.
Stresemann souhlasil se vstupem Německa do struktur SN, ale jednou z jeho
podmínek byla záruka stálého místa v Radě SN. Stálé místo v Radě by znamenalo na půdě SN
úplnou rovnost pro Německo například s Francií či Velkou Británií. Polská diplomacie byla
ochotná s tímto souhlasit v případě, že se Polsku dostane stejného postavení. Statut stálého
člena pro Polsko podporovala Francie i Velká Británie, ale nakonec druhá republika získala

26

Pakt sedmi měl zakotvovat vzájemné uznání hranic mezi Belgií, Československem, Francií, Německem a
Polskem s garancemi ze strany Itálie a Velké Británie. Alena Feriancova, „The Question of Czechoslovak-German
Arbitration Treaty at the Conference in Locarno“, Annals of the University of Alba Iulia – History (10/I/2006), 87,
www.ceeol.com (staženo 18. 10. 2011).
27
Smlouva o arbitráži mezi Německem a Polskem se stala jednou z pěti částí locarnských smluv – vedle
rýnského paktu a dalších smluv o arbitráži, podepsaných mezi Německem a jeho sousedy Belgií,
Československem a Francií.
28
Wandycz, Aleksander Skrzyński, 198.
29
Ústředním bodem německé zahraniční politiky v meziválečném období byl teritoriální revizionismus, který
měl být směřován především na východ. Odklon od této neoficiální linie by se v polovině dvacátých let
v Německu rovnal politické sebevraždě, přestože tato linie nemohla být vzhledem k výsledkům první světové
války otevřeně prezentována.
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pouze statut polostálého člena.30 Stresemannův požadavek byl po jistém tlaku přijat a
Německo se tak stalo rovnoprávným partnerem západních mocností v Radě SN.31 Ani v tomto
ohledu se Skrzyńskému nepodařilo prosadit jeho podmínky.
Přestože část Skrzyńského požadavků se podařilo naplnit, nemohl tento limitovaný
úspěch vyvážit fakt, že projektované „východní Locarno“ nebylo zrealizováno. Polsko tak
utrpělo zásadní diplomatickou porážku. Možnost, že by proti výsledkům jednání polská
diplomacie protestovala, byla kvůli obavám z mezinárodní izolace de facto vyloučena.32
Aleksander Skrzyński byl za svůj postup vůči Locarnu v Polsku kritizován jak politiky, tak
širší veřejností, nicméně bez konstruktivních návrhů, co by dle kritiků bylo lepším řešením.
Mezinárodní postavení Polska bylo otřeseno. Klíčovou roli hrála německá diplomacie v čele
se Stresemannem, který, slovy Dagmar Moravcové: „Byl ochoten vzdát se nároků na
Alsasko-Lotrinsko a Eupen-Malmédy, aby uspokojil Francii a zajistil si tolerování změny
východních hranic Německa v budoucnosti.“33 To se podařilo a Francie se od svých
východních spojenců za garanci vlastní hranice odklonila. Ani Velká Británie nepovažovala
otázku východní hranice Německa za signifikantní.34 Nejen Německo, ale i západní mocnosti
byly ochotny rozdělit německé hranice do dvou kategorií. Německá diplomacie dosáhla svého
cíle a Polsko bylo nuceno čelit obavám z německého revizionismu, jehož směr byl v Locarnu
naznačen. Dohody byly podepsány 1. prosince 1925 v Londýně a v průběhu roku 1926
s platností na deset let ratifikovány. Po konferenci v Locarnu ještě proběhlo několik pokusů
polské diplomacie ve smyslu realizace „východního Locarna“, ale žádný z nich nebyl
úspěšný.35

30

Instituce polostálého člena byla vytvořena v důsledku německého požadavku na stálé místo v Radě SN. Další
státy, které předtím zastávaly post nestálého člena (konkrétně Brazílie, Polsko a Španělsko), si totiž nárokovaly
stejné postavení jako Německo.
31
Je známo, že Stresemann vyhrožoval tím, že v případě nepřistoupení na německý požadavek stálého místa v
Radě Německo do Společnosti národů vůbec nevstoupí, čímž by byl ohrožen i podpis smluv v Locarnu.
32
Wandycz, Aleksander Skrzyński, 216.
33
Pavel Bělina, Dagmar Moravcová, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941 (Praha: Institut pro
středoevropskou kulturu a politiku, 1998), 98.
34
Edward Grigg, „The Merits and Defects of the Locarno Treaty As a Guarantee of World Peace“, International
Affairs, č. 2 (1935): 176-197, www.jstor.com (staženo 16. 2. 2012).
35
Jednalo se například o diplomatickou ofenzivu polského ministra zahraničních věcí Augusta Zaleského (ve
funkci v letech 1926-1932), která vyvrcholila v roce 1927. Další pokus proběhl v souvislosti se snahou Německa
o uzavření celní unie s Rakouskem roku 1931. Polsko nabídlo plánu podporu výměnou za uznání polskoněmecké hranice. Ani jeden z pokusů se nesetkal s úspěchem.
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4. Zahraniční politika 1925-1934
V této kapitole nastíním vzájemné vztahy Polské republiky s Francií, Německem a
Sovětským svazem. Po skončení první světové války byly evropské státy v souvislosti
s výsledky mírových jednání rozděleny do dvou skupin. Stanisław Mackiewicz je rozdělil na
státy syté a hladové.36 Syté státy usilovaly o udržení poválečného teritoriálního statu quo, ty
hladové naopak o jeho revizi. Do skupiny sytých států patřilo Polsko a Francie, hladovými
státy bylo Německo a SSSR. Vztahy s Francií, nejdůležitějším spojencem, jsou pro práci
zásadní, a proto jim je věnována náležitá pozornost. Vzhledem ke geografické poloze byly
důležité vztahy se sousedními mocnostmi, mezi nimiž se Polsko v meziválečném období
nacházelo. Vývoj polské zahraniční politiky vůči Německu a Sovětskému svazu zkoumám
z hlediska konceptu tzv. politiky rovnováhy. Poslední podkapitola se stručně věnuje vztahům
s méně vlivnými státy, jejichž vztahy s Polskem v meziválečném období jsou ale pro téma
Východního paktu nepostradatelné. Konkrétně se jedná o Československo a Litvu, jejichž
problematické vztahy s Polskem ovlivnily jednání o Východním paktu. Důraz je kladen
především na fenomény, které ve svých důsledcích vedly k nezávislému postupu polské
zahraniční politiky a odklonu od principu multilateralismu.

4.1.

Polsko-francouzské vztahy

Dobré vztahy s Paříží byly v meziválečném období pro Polsko velmi důležité, Francie
na druhé straně usilovala o realizaci svého projektu „cordon sanitaire“ ve východní Evropě, a
tak i pro ni bylo Polsko významným spojencem (a to nejen ve vztahu k SSSR ale i Německu).
V průběhu dvacátých a třicátých let se ale ve vzájemných vztazích objevila řada
problematických otázek. Polsko navíc nebylo exkluzivním partnerem Francie v regionu
střední a východní Evropy. Orientace Quai d´Orsay na státy Malé dohody vzájemnou
spolupráci značně komplikovala. Zlomovým bodem se stala konference v Locarnu, po které
byl růst vzájemné nedůvěry nezastavitelný.
V roce 1921 byla uzavřena alianční smlouva mezi Polskem a Francií. Obě země si
navzájem přislíbily spolupráci v ekonomických otázkách a zahraniční politice a vzájemnou
36

Stanisław Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. (Londyn: Wydawnictwo
Puls, 1992), 279.
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pomoc při ozbrojeném napadení jedné ze stran. Smlouva obsahovala také tajnou vojenskou
konvenci, která byla primárně zaměřena protiněmecky, ale zajišťovala Polsko i před útokem
ze SSSR.37 Jedním z důsledků Locarna bylo sepětí alianční pomoci s rozhodnutími SN.
S Německem jako stálým členem Rady SN to pro alianci znamenalo faktickou limitaci.
Aliance se tak postupně stala spíše mrtvým torzem, na něž se Francie i Polsko odvolávaly
v momentech, kdy byla vzájemná důvěra otřesena.
Po konferenci v Locarnu byl znovuotevřen problém okupovaného Porýní. Oblast
Porýní, ač geograficky vzdálená, byla polskými diplomaty pečlivě sledována. Převládal názor,
že dokud je Porýní okupováno, možnost německého útoku na Polsko je zanedbatelná. Proto
polská diplomacie usilovala o udržení okupace, co nejdéle bylo dle smluv možné. Ve Francii
ale převládalo mínění, že poválečná okupace by měla být ukončena dříve, než bylo v plánu.38
Francouzský velvyslanec ve Varšavě Jules Laroche dával Polsku za pravdu, když považoval
otázku Porýní za úzce spjatou s polskou bezpečností: „ …okupace Porýní je největší
překážkou Německa v útoku proti Polsku.“39 Polsko se ještě snažilo ovlivnit celý proces s
cílem vyměnit stažení vojsk z Porýní za garanci německé východní hranice, ovšem ani tento
pokus se nesetkal s úspěchem, když Gustav Stresemann označil požadavek za „absurdní“.40
Začaly se projevovat odlišnosti v zahraničněpolitických cílech a spojenci si přestávali
důvěřovat. Pro alianci rušivé byly například schůzky Francie či Polska s diplomaty jiných
států (hlavně Německa nebo SSSR), o nichž nebyla druhá strana řádně informována. I
v případě, že druhá strana informována byla, nezřídka se u ní objevovala neopodstatněná
podezření z existence tajných smluv či dodatků k paktům. Jedním z typických případů byla
tajná schůzka ministrů zahraničí Francie a Německa, Aristide Brianda41 s Gustavem
Stresemannem, v Thoiry v září roku 1926, která v Polsku posílila nedůvěru v západního
spojence. Konkrétně se jednalo o podezření, že se na schůzce jednalo i o německé východní
hranici. Přestože východní hranice na programu jednání nebyla, jednalo se i o záležitostech,

37

Více k polsko-francouzské alianční smlouvě a jejímu přesnému znění např. Wandycz, France and Her Eastern
Allies, 216-223.
38
Navzdory původním plánům postupného stahování z oblasti v letech 1925, 1930 a 1935 poslední francouzské
jednotky opustily Porýní již 30. června 1930.
39
Citováno dle: Wandycz, The Twilight of French Eastern Alliances, 81.
40
Ibid. 72.
41
Aristide Briand byl francouzský státník, který vykonával funkci ministra zahraničních věcí s přestávkami
v letech 1921-1932. Roku 1926 byl oceněn Nobelovou cenou míru.
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které měly na Polsko vliv. Jednalo se především o již zmíněnou problematiku stažení
francouzských vojsk z Porýní výměnou za urychlené splácení reparací ze strany Německa. 42
K další krizi důvěry došlo v souvislosti s tzv. Paktem čtyř, iniciovaným Benitem
Mussolinim na jaře roku 1933. Na základě dohody mezi Francií, Itálií, Německem a Velkou
Británií mělo dojít především k revizím versailleského systému. Velké Británii se projekt
jakéhosi „koncertu velmocí“ zamlouval a Francie si z počátku netroufala návrhu samostatně
oponovat. Francouzský parlament však nakonec odmítl pakt ratifikovat mj. z důvodu odporu
části veřejného mínění a k jeho realizaci nedošlo.43 Polsko proti paktu samozřejmě zahájilo
diplomatickou ofenzivu a na protest proti italské iniciativě v březnu roku 1933 rezignoval
polský ambasador v Římě Jerzy Potocki a Józef Beck odložil svou návštěvu Paříže.44
Počáteční kladný vztah k paktu ale znovu podkopal důvěru Varšavy ve francouzské záměry
vůči Polsku jako spojenci.
I Polsko ale dávalo Francii důvody k obavám. Pravděpodobně nejproblematičtějšími
faktory se pro polsko-francouzské spojenectví staly podpisy polsko-sovětské smlouvy o
neútočení z roku 1932 a polsko-německé smlouvy o neútočení z roku 1934. Jak píše Richard
Evans: „Z Francie činila její vnitropolitická a ekonomická situace stále méně jistou záruku
proti případné německé agresi…“45 Paříž se potýkala s vnitropolitickou nestabilitou,
ekonomickou krizí a rostoucími pacifistickými náladami ve společnosti.46 Z těchto důvodů
Polsko prostřednictvím ministra zahraničí Józefa Becka usilovalo o zajištění své bezpečnosti
právě těmito smlouvami o neútočení. Vztahy vůči SSSR byly pro polsko-francouzskou alianci
vždy velmi problematické. Po uzavření první smlouvy o neútočení následoval „dvouměsíční
útok francouzského tisku“ a Beck byl ve Francii popisován jako „zrádce Evropy“.47 Francie
začala Polsko podezřívat z existence tajných dodatků ke smlouvě. V případě druhé smlouvy
bylo Polsko opět nuceno přesvědčit Francii o tom, že pakt v žádném ohledu neohrozí
vzájemné vztahy ani alianci. Francie opět podezřívala Polsko z existence tajných dodatků ke
42

Více k tématu: Jon Jacobson a John Walker, „The impulse for a Franco-German Entente: The Origins of the
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smlouvě, ve smyslu směřování německého revizionismu do Rakouska a Pobaltí. Za cenu
oslabení vzájemné důvěry s Francií tak Beck dosáhl svého cíle uzavřít smlouvy o neútočení se
sousedními mocnostmi. Rostoucí nezávislost polské zahraniční politiky vyjádřil ve své
biografii větou: „Bez ohledu na to, zda se náš systém někomu ve světě líbil nebo ne – bylo
nesporné, že budil všeobecný obdiv.“48
Mezi léty 1925 až 1934 došlo k ochlazení polsko-francouzských vztahů v důsledku
rostoucí nedůvěry. Francie byla nucena jednat v souladu se svým postavením kontinentální
velmoci, ale její závazky vůči východním spojencům se tím často komplikovaly. Podle
Stanisława Żerky: „Francie od počátku zacházela se svým spojencem jako s vazalským
státem“.49 Toto tvrzení je dle mého mínění nadsazené. Jisté pnutí se ale mezi Francií jako
evropskou velmocí a Polskem jako jedním z mnoha východních spojenců ve vzájemných
vztazích projevovalo. Polská republika se na druhé straně snažila prokázat, že není
francouzským vazalem a že je schopna provozovat svou nezávislou zahraniční politiku, která
se řídí výhradně vlastními zájmy.

4.2.

Polské vztahy se Sovětským svazem a Německem

Meziválečná Polská republika stála před výzvou, jakým směrem se vydat ve vztahu
k sousedním, bývalým záborovým, mocnostem. První zkouškou se pro Polsko stalo uzavření
smlouvy v Rapallu mezi Německem a SSSR roku 1922 a její potvrzení Berlínským traktátem
z roku 1926.50 Ani rostoucí vojenská spolupráce mezi oběma státy, i když z počátku držená v
tajnosti, nepůsobila uklidňujícím dojmem.51 Dobré vztahy mezi Německem a SSSR budily
v Polsku obavu z opětovného dělení země.52 Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu se
ale zdál střet dvou totalitních ideologií v budoucnu nevyhnutelný a německo-sovětské vztahy
48
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se zhoršily. Ovšem ani možnost vyhrocených vztahů mezi sousedy nebyla ideální, protože
z polského území by se jistě stalo bojiště tohoto konfliktu. Za dané situace se jako nejlepší
řešení jevila politika rovnováhy Józefa Becka, kterou usiloval o stejné mezinárodněpolitické
vztahy k Německu i SSSR. Politika rovnováhy především znamenala nespojovat se s jedním
ze sousedů proti tomu druhému a zachovat si od obou odstup pokud možno stejné
„vzdálenosti“. Balancováním mezi nimi chtěl Beck Polsku zajistit bezpečnost a co největší
míru nezávislosti na výkyvech mezinárodněpolitické scény.

4.2.1. Polsko-sovětské vztahy
Polsko-sovětské vztahy v meziválečném období prošly změnami, ale vzájemná
nevraživost i přes řadu „světlých“ okamžiků přetrvávala. Hned po skončení první světové
války a vzniku nezávislé Polské republiky vypukla mezi oběma státy válka a její výsledky,
stvrzené roku 1921 Rižským mírem definitivně, trvale komplikovaly vztahy mezi oběma
státy.53 Komunistická ideologie a snaha o její vývoz se stala jednou z nočních můr druhé
republiky. V očích Polska se světová revoluce stala symbolem oživené ruské expanzivní
politiky. Nezáviděníhodná historická zkušenost Polska s východním sousedem vzájemným
vztahům také neprospěla. I přes tyto negativní jevy se ale obě země pokusily o sblížení, které
zpečetila smlouva o neútočení. Ani tato smlouva se však nestala dostatečně silným pojítkem a
přes deklarovanou „politiku rovnováhy“ se polská diplomacie od SSSR spíše distancovala a
docházelo k intenzivnějšímu sbližování s Německem.
Roku 1921 se Polsko zajistilo proti případné agresi ze strany Sovětského svazu
smlouvou s Rumunskem. Tento pakt obsahoval i vojenskou konvenci přímo zaměřenou proti
SSSR. Obě země spojovala snaha udržet si svou východní hranici vůči SSSR. I polskofrancouzská alianční smlouva byla v menší míře zaměřena proti Sovětskému svazu. Obavy
Polska ze sovětské expanze byly silné a polská veřejnost i politická reprezentace je vnímala
jako opodstatněné. Protiruské smýšlení Józefa Piłsudského bylo v Sovětském svazu známo a i
proto pozdější komunistická historiografie popisovala situaci v meziválečném Polsku
například slovy: „Piłsudčíkovci zajišťovali polské velkoburžoazii protikomunistickou a
protisovětskou orientaci“.54
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Od poloviny dvacátých let se ale situace začala pozvolna měnit. Ještě v roce 1927 sice
došlo ve Varšavě k vraždě sovětského velvyslance Pjotra Vojkova, ale situaci se oběma
stranám podařilo rychle uklidnit a jednání o paktu o neútočení tak mohla pokračovat. Roku
1928 byl na mezinárodněpolitickou scénu uveden Briand-Kellogův pakt, francouzskoamerický plán multilaterálního paktu o vyloučení války jako prostředku řešení sporů mezi
státy. Polsko i SSSR se k paktu připojily. V SSSR vznikla jeho obdoba, tzv. Litvinovův plán
z roku 1929, k němuž přistoupilo i Polsko.
Přestože Polsko i SSSR byly signatáři Briand-Kellogova paktu, usilovaly vzhledem
k jeho bezzubosti ještě o bilaterální smlouvu o neútočení. Jednání o paktu urychlila ze strany
SSSR především situace na Dálném východě, a ten tak byl již v létě roku 1932 připraven
k podpisu a oběma stranami 25. července přijat. Polsko získalo formální záruku, že jeho
východní hranice nebude revidována násilnou cestou. Po tomto úspěchu ale došlo o dva roky
později k jistému ochlazení vztahů, spojenému s uzavřením polsko-německé smlouvy o
neútočení. Sovětský svaz se tohoto sblížení obával, ale Polsku se podařilo jeho obavy uklidnit
a téhož roku prodloužit vzájemnou smlouvu na dalších deset let.
Ze sovětské iniciativy vyšel také plán konvence o definici agresora. Konvence o
definici agresora byla jedním z důležitých prvků mezinárodních vztahů s ohledem na
bezpečnost. Sovětská iniciativa získala širokou podporu od svých sousedů, Polsko
nevyjímaje. Připojení polského podpisu pod konvenci bylo vnímáno jako důležitý krok na
cestě ke sblížení mezi Polskem a SSSR.55 Dokument byl definitivně podepsán v Londýně 3.
července 1933 Afghánistánem, Estonskem, Íránem, Lotyšskem, Polskem, Rumunskem,
Sovětským svazem a Tureckem. Později přistoupila také Československá republika, Finsko,
Království SHS a Litva. Smlouva definovala agresora podle řady kritérií, jejím limitem
(kromě toho, že se k němu nepřipojila žádná evropská velmoc mimo SSSR) však byl fakt, že
nebyla určena doba její platnosti ani podmínky odstoupení. Tyto faktory vedly k tomu, že
smlouva ponechávala určitý prostor pro více výkladů.56
Přes angažovanost Polska i SSSR v oblasti mezinárodní bezpečnosti nedošlo
v meziválečném období k nastolení vzájemné důvěry. Jedním z důkazů je bezesporu množství
dokumentů a smluv, podepsaných na totéž téma – neútočení a řešení konfliktů mírovými
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prostředky. Pokud by existovala důvěra mezi oběma státy, stačil by dokument jeden. Stálé
ujišťování o mírových záměrech každé ze stran tak mohlo vypadat spíše podezřele. Z polské
strany přetrvávaly obavy ze sovětské expanze, ještě prohloubené negativní historickou
zkušeností s Ruskem jako záborovou mocností. SSSR navíc nikdy nepřestal usilovat o zisk
svých východních území, ztracených ve válce proti Polsku. Polská společnost se rozhodně
více bála známého zla ze Sovětského svazu než potenciální hrozby z Německa.57 Sám Józef
Piłsudski byl až „do konce svých dní přesvědčen, že největší nebezpečí představuje Rusko“.58

4.2.2. Polsko-německé vztahy
Po skončení první světové války se vztahy mezi nově konstituovaným sjednoceným
Polskem a teritoriálně okleštěným Německem pohybovaly na bodu mrazu. Nejvýznamnější
problém představovaly teritoriální spory. Společná hranice se stala jedním z výbušných témat
meziválečné diplomacie. Nejproblematičtější byla existence tzv. koridoru, díky němuž Polsko
získalo přístup k Baltskému moři. Profesor Dyboski dokonce koridor přirovnal k hlavě druhé
polské republiky, která je pro polskou existenci nepostradatelná.59 Německo si na toto území
činilo nároky především z toho důvodu, že oddělovalo Východní Prusko od zbytku Německa.
V koridoru se také nacházel významný přístav Gdaňsk, který získal po první světové válce
status svobodného města. Přístav se stal místem častých polsko-německých konfrontací.60
Hubert Knickerbocker v roce 1934 předpokládal, že Gdaňsk je nejpravděpodobnějším
ohniskem příštího válečného konfliktu.61 Dalším ze sporných teritorií bylo Horní Slezsko,
především jeho průmyslově rozvinutá část, se značnými zásobami uhlí, olova a zinku. Snaha
vyřešit hornoslezský problém pomocí plebiscitu se nesetkala s úspěchem a záležitost byla
vyřešena na půdě SN. Díky podpoře Francie bylo na podzim roku 1921 rozhodnuto ve
prospěch Polska, které sice získalo územně menší, ale zato průmyslově mnohem vyspělejší
část Horního Slezska. Na území druhé republiky se ocitla početná německá menšina, která
vzájemné vztahy výrazně komplikovala.

57

Davies, God´s Playground, 420.
Zbigniew Zaporowski, „Józef Piłsudski wobec komunizmu i niemieckiego faszysmu“, in Żar niepodległości:
Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudkiego, ed. Lech Maliszewski (Lublin: Norbertinum,
2004), 94.
59
Dyboski, „Polish-Soviet Relations“, 243.
60
Spory mezi Německem a Polskem v Gdaňsku probíhaly s větší či menší intenzitou po celé meziválečné
období. Za zmínku stojí například spor o poštovní schránky roku 1925, operace Wicher z roku 1932 nebo
incident na Westerplatte roku 1933.
61
Hubert Knickerbocker, „The Danger of War in Europe“, International Affairs, č. 4 (1934): 465.
58

22

Po konferenci v Locarnu se situace ještě více vyhrotila. Německo, které se zaručilo, že
nezmění svou západní hranici, nyní soustředilo veškeré revizionistické snahy východním
směrem. I přesto, že Německo deklarovalo, že o změnu hranice bude usilovat mírovými
prostředky, bylo Polsko značně znepokojeno. Po vstupu Německa do SN se také zintenzivnily
problémy týkající se německé menšiny v Polsku. Německo, již jako člen Rady SN, trvalo na
dodržování menšinového traktátu, což bylo pro druhou republiku s její národnostní skladbou
velmi složité. Majetní Němci, žijící především ve Slezsku, museli čelit vyvlastňování majetku
za symbolické odškodné, a také pozemkové reformě – tato politika byla v Polsku nazývána
„odněmčování země“.62 Nejen z tohoto důvodu vypukla roku 1925 mezi Německem a
Polskem celní válka, která trvala až do roku 1934. Po evakuaci Porýní v roce 1930 se
z německých revizionistických požadavků stala lavina, která byla stále větší a rychlejší a
napětí mezi Německem a Polskem rostlo.63 Dokonce se roku 1933 objevily úvahy o polském
záměru vést proti Německu preventivní válku s pomocí Francie a Velké Británie.64 Přestože
existenci tohoto záměru zmiňuje většina autorů,65 k jeho realizaci nedošlo z důvodu
prosazování politiky appeasementu, která v západní Evropě převažovala. Polsko bez pomoci
Francie vedení války ani nezvažovalo.66 Přesto tato možnost Německo značně znepokojila.
Zlomem pro polsko-německé vztahy se stal rok 1933 a nástup Adolfa Hitlera k moci
ve funkci říšského kancléře. Přes počáteční obavy se začalo zdát, že Hitler je pro Polsko
„nejvýhodnější z vládních kombinací. Na jeho místě by mohli být buď junkeři, nebo
komunisté.“67 Józef Piłsudski pověřil ministra zahraničí Becka, aby zanalyzoval nastalou
situaci a podal o ní zprávu. Její závěry byly následující. Podle Becka je německý nacistický
režim revoluční. Revoluční režimy začínají tzv. od roku 0, a tudíž existuje šance na redefinici
vzájemných vztahů. Hitler navíc potřebuje čas ke konsolidaci režimu, a proto bude usilovat
v zahraniční politice o mírové vztahy. Dalším ze závěrů byla domněnka, že Hitler jakožto
Rakušan není protipolsky naladěn, a že „bude s novým vedením Říše jednodušší se
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domluvit“.68 Józef Beck situaci shrnul tak, že v polsko-německých vztazích nastala výjimečná
situace, kterou Polsko může využít ve svůj prospěch. Nacistický režim navíc představy o
mírové politice a urovnání vzájemných vztahů podporoval, aby získal čas připravit se na
realizaci svých (nejen) teritoriálních požadavků.69
Vrcholem polsko-německého sbližování se stala smlouva o neútočení z 26. ledna 1934
uzavřená na dobu deseti let.70 Dříve nenávistná tisková kampaň vedená v Německu proti
samotné existenci Polska udělala obrat o 180 stupňů a německá a polská orlice byly v květnu
v Kattowizter Zeitung dokonce vyobrazeny vedle sebe jako nerozluční partneři.71 Pro Polsko
se smlouva stala triumfem nezávislé politiky. Německá strana však pakt vnímala jako dočasné
řešení a šanci vymanit se z mezinárodní izolace, do které se po nástupu Adolfa Hitlera k moci
dostalo. Německo také využilo podpisu smlouvy k propagandistickým účelům, aby zdůraznilo
své mírové záměry. Adolf Hitler: „vnímal smlouvu jako pouze dočasný prostředek. Byla jen
cárem papíru sloužícím okamžitým potřebám, který čeká na roztrhání, jakmile nebude
k dalšímu užitku.“72 Již téměř tradičně proběhla výměna názorů mezi Francií a Polskem, která
se nesla v duchu nedůvěry oslabené pouze planým ujišťováním o trvalosti a významu aliance.
Nyní měla druhá republika zajištěnou alianci s Francií i smlouvy o neútočení s oběma
sousedními mocnostmi. Polsko na Třetí říši hledělo s rostoucí důvěrou, či možná však spíše
naivitou.

4.3.

Polsko, Československo a Litva

Vzhledem k rozsahu práce se na tomto místě budu věnovat pouze vztahům mezi Polskem
a Československem a Litvou. Důvodem je jejich význam pro Východní pakt. Komplikované
vztahy vyplývající především z teritoriálních sporů následně významně ovlivnily proces
vyjednávání Východního paktu, a proto je považuji pro práci za důležité.
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Vztahy s Československou republikou byly po první světové válce napjaté i přesto, že
obě země měly mnoho společného, jako například zahraničněpolitickou orientaci na Francii
nebo snahu udržet versailleský systém. Shodné zájmy se projevily například již v Locarnu, při
společném odmítnutí plánu německo-rakouské celní unie roku 1931 nebo odporu proti
projektu Paktu čtyř z roku 1933. Obchodní výměna mezi oběma zeměmi byla nezanedbatelná,
ale pokusy o uzavření celní unie se nesetkaly s úspěchem. I přes snahu Francie, aby se polskočeskoslovenské vztahy zlepšily, případně aby se Polsko připojilo k Malé dohodě, existovalo
více sporných témat, kvůli kterým nebylo sblížení možné. Jádrem problému byly
v meziválečném období tolik obvyklé teritoriální spory. V tomto případě se jednalo o
Těšínsko, Oravu a Spiš. Roku 1919 mezi oběma zeměmi propukl ozbrojený konflikt o
Těšínsko. Poté, co Praha jednoznačně odmítla plebiscit, byl spor vyřešen na půdě SN, a to ve
prospěch Československa.73 Tím se na území Československa dostala i početná polská
menšina (v Těšínsku na 100 000 Poláků),74 která vzájemné vztahy komplikovala.
Československo také v meziválečném období hostilo množství ukrajinských emigrantů a
podporovalo jejich aktivity, což se vzhledem k problematice polsko-ukrajinských vztahů
spojené i s terorismem stalo jedním z výbušných témat.75 Józef Piłsudski navíc nevěřil tomu,
že by Československo bylo vzhledem ke své poloze a národnostnímu složení životaschopným
celkem.76 Vztah k SSSR tak byl už spíše hřebíčkem do rakve. Polsko se obávalo rudé hrozby
a komunistická strana

zde v meziválečném

období

žádných úspěchů nedosáhla.

V Československu na druhou stranu komunistická strana legálně působila a byla v období
mezi dvěma světovými válkami pravidelně zastoupena v Národním shromáždění. Jistou roli
hrál i fakt, že obě země usilovaly o dominantní postavení ve středoevropském regionu.
Polsko-litevské vztahy v meziválečné době byly jedny z nejhorších v Evropě vůbec.
Na podzim roku 1920 Polsko vojensky obsadilo Vilnius, který byl hlavním městem Litvy.
Polsko si na území činilo nárok zejména z toho důvodu, že ho obývali především Poláci.77 SN
vyřešila konflikt roku 1923 přiznáním sporného teritoria Polsku. Litva v rámci kompenzace
73

Těšínsko bylo v meziválečném období pro Československo strategicky významným územím. Vedla zde totiž
jediná železnice spojující českou a slovenskou část republiky, a navíc se zde nacházely stříbrné doly. Etnické
složení oblasti však více odpovídalo jejímu zařazení do druhé polské republiky.
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Krasuski, Tragiczna niepodległość, 25.
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Ukrajinští teroristé se postarali například o vraždu polského ministra vnitra Bronisława Pierackého v roce
1934.
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Krasuski, Tragiczna niepodległość, 87.
77
V oblasti Střední Litvy se podle Marcina Senderského k polské národnosti hlásilo 70% obyvatel. Senderski,
Geopolityka II Rzeczypospolitej, 4.
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ztráty Vilniusu anektovala přístav Memel (Klajpeda), který byl pod správou SN, ale s
odtržením Vilniusu se stejně nesmířila. Vzájemné vztahy byly vyhrocené, státy až do jara
roku 1938 nenavázaly diplomatické styky a de iure stále trval válečný stav. Roku 1926 Litva
uzavřela se SSSR smlouvu o neútočení, která byla v Polsku vnímána jako ohrožení.

4.4.

Shrnutí a koncept „3N“

Mezinárodní vztahy mezi Polskou republikou a okolními státy prošly v meziválečném
období řadou změn, které ovlivnily směřování polské zahraniční politiky. Francie, poválečná
kontinentální velmoc a od roku 1918 nejdůležitější polský spojenec, svými kroky nejednou
podkopala vzájemnou důvěru. To samé se dalo říci o mnoha krocích učiněných z polské
strany. Růst vzájemné nedůvěry, i přes trvající alianční vztahy, byl mezi léty 1925-1934
nezastavitelný. Politika Józefa Becka vůči Německu a Sovětskému svazu, tzv. politika
rovnováhy, dosáhla formálně svých cílů podpisem smluv o neútočení s oběma sousedy. Nedá
se ovšem říci, že by se skutečně jednalo o politiku rovnováhy. Vztahy s Německem se od
roku 1933 výrazně zlepšily, především díky důvěře vkládané v nacistický režim, zatímco
vztahy se SSSR zůstaly na bodu mrazu. Polská republika se od roku 1933 jednoznačně
přikláněla spíše na stranu Třetí říše. Komplikované vztahy se sousedními státy,
Československem a Litvou, přetrvávaly od konce první světové války a kvůli teritoriálním
sporům se naděje na jejich zlepšení rovnala nule.
Vztahy Polské republiky s třemi pro ni nejdůležitějšími evropskými mocnostmi
(Francií, Německem a Sovětským svazem) v letech 1925 až 1934, je možné shrnout do
konceptu 3N. Koncept 3N by se mohl pro svou stručnost a snadnou zapamatovatelnost stát
dobrým vodítkem pro studium polských mezinárodních vztahů v letech 1925 až 1934. Od
poloviny dvacátých do poloviny třicátých let lze polský vztah k Francii definovat jako vztah
rostoucí nedůvěry, vztah se Sovětským svazem jako přetrvávající, historicky zakotvenou
nenávist a vztahy s Třetí říší jako rodící se naději (v kombinaci s velkou mírou naivity).
Polské kroky na mezinárodněpolitické scéně byly v meziválečném období těmito tendencemi
výrazně poznamenány.
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5. Polsko a Východní pakt
5.1.

Koncept Východního paktu

Idea Východního paktu se zrodila v prosinci roku 1933 v Sovětském svazu a původně
se mělo jednat o kolektivní bezpečnostní pakt zaměřený proti Německu.78 Vzhledem k trvající
mezinárodní izolaci a neúčasti v SN SSSR potřeboval k prosazení svého projektu podporu
Francie. Jeho hlavním tvůrcem se tak stal francouzský ministr zahraničních věcí Louis
Barthou, který oproti původnímu sovětskému návrhu účast v paktu navrhl i Německu.
Barthou byl v roce 1934 již politickým veteránem a s tím, že by ve svých 71 letech mohl
získat post ministra zahraničí, nepočítal, což dokazuje například fakt, že svou závěť sepsal již
roku 1930.79 Přes svůj pokročilý věk (či díky němu) se však ukázal jako obratný a energický
diplomat. Francie se paktem chtěla především zabezpečit proti již neskrývanému a velmi
intenzivnímu německému zbrojení, jímž se cítila ohrožena. Pakt měl zabránit Třetí říši v tom,
aby se silou pokusila změnit stávající geopolitický status quo. Projekt Východního paktu byl
zveřejněn francouzskou vládou v červnu 1934. Jednalo se o regionální pakt o vzájemné
pomoci, jehož jádrem se měl stát francouzsko-sovětský garanční pakt.
Projekt Východního paktu sestával ze tří hlavních částí.80 První částí měla být smlouva
o regionální vzájemné pomoci. Plán počítal s účastí Československa, Finska, Estonska, Litvy,
Lotyšska, Německa, Polska a SSSR. Podle článku 1 by se signatáři zavazovali k udělení
okamžité pomoci v souladu s rozhodnutími SN v případě nevyprovokovaného napadení
jednoho ze signatářů jiným signatářem. Článek 2 obsahoval závazek neposkytnutí pomoci
agresorovi. Článek 3 upravoval postup v případě napadení nebo hrozby útoku jednoho
signatáře vůči druhému. Signatáři paktu byli zavázáni ke vzájemným konzultacím s cílem
vyřešit spor mírovou cestou. Článek 4 zavazoval signatáře ke stejnému postupu v případě
napadení signatáře státem mimo pakt. Článek 5 zakotvil možnost, aby se konzultací mohli
78
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Následující popis projektu Východního paktu vychází z textu, který zaslal francouzský ambasador v Berlíně
André François-Poncet sekretáři německého ministerstva zahraničí Bernhardu von Bülowovi 20. srpna 1934.
Text je přílohou v: Jurkiewicz, Pakt Wschodni, 158-160.
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účastnit i nesignatářské, ale přesto zainteresované státy. Článek 6 signatáře zavazoval jednat
v souladu s články 10 a 16 Paktu Společnosti národů.81 Tato část smlouvy byla otevřena
dalším státům, které by se k paktu chtěly připojit později.
Druhou část tvořila francouzsko-sovětská smlouva. Článek 1 zavazoval SSSR
k přičlenění k locarnským úmluvám z roku 1925 se stejnými právy a povinnostmi jako Itálie a
Velká Británie, tj. ve funkci garanta paktu. Článek 2 upravoval povinnosti Francie. Ta by
musela vždy jednat v souladu s článkem 16 Paktu SN. Článek 3 zavazoval Francii k účasti na
konzultacích v případě jejich zahájení mezi signatáři smlouvy o regionální pomoci. Tato část
projektu také požadovala vstup SSSR do SN. Francouzská vláda počítala i s případným
přičleněním Německa k této části paktu, pokud by o to Berlín projevil zájem.
Třetí část se nazývala „Acte général“. Signatáři této části měli být všichni účastníci
paktu o regionální pomoci a Francie. Tato část projektu se měla stát spojujícím článkem mezi
dvěma předchozími smlouvami. Článek 1 deklaroval, že cílem celého projektu je udržení
míru. Článek 2 ujišťoval, že smlouvy nezpůsobí újmu právům a povinnostem, které vyplývají
z členství signatářů v SN. Článek 3 stanovil, že smlouvy vejdou v platnost po jejich ratifikaci
všemi účastníky a vstupu SSSR do SN.

5.2.

Postoj zainteresovaných států

V následující kapitole se zabývám postojem jednotlivých států, s jejichž účastí projekt
počítal, k Východnímu paktu. Tato část práce je rozdělena do tří podkapitol. První shrnuje
stanovisko Francie a Sovětského svazu, států, které od počátku usilovaly o úspěšnou realizaci
Východního paktu. Druhá podkapitola je zaměřena na oblast Pobaltí a Československa, pro
tuto práci ne tak významných, nicméně stále důležitých států. Třetí podkapitola shrne postoje
Německa a Polska s důrazem na negativní stanovisko a na společný postup v záležitosti
Východního paktu.

5.2.1. Francie a Sovětský svaz
Francouzsko-sovětské vztahy se do roku 1933 nevyvíjely v příliš přátelském duchu.
V polovině třicátých let však došlo ke sblížení v souvislosti se společnými výzvami, kterým
81
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tyto státy čelily. Načasování francouzsko-sovětské iniciativy Východního paktu mělo své
opodstatnění. Především se jednalo o sdílenou hrozbu v podobě Třetí říše, která se věnovala
intenzivnímu vyzbrojování. SSSR navíc čelil nebezpečí i na své východní hranici, kde byly
jeho zájmy bezprostředně ohrožovány japonskou expanzivní politikou. Francie byla ochotná
spojit se se SSSR i přesto, že se proti jeho hrozbě snažila v meziválečném období vybudovat
tzv. cordon sanitare. S rostoucí hrozbou válečného konfliktu v Evropě se na mezinárodní
scéně objevila řada multilaterálních projektů, včetně Východního paktu.82 Pokud by došlo
k přijetí paktu všemi státy v nezměněné podobě, došlo by nejen k faktické realizaci
„východního Locarna“, ale garance statu quo by byly mnohem širší.
Sovětský ministr zahraničních věcí Maxim Litvinov věděl, že se země potřebuje
vymanit z mezinárodní izolace, do které se po první světové válce dostala. Dobré vztahy
s Německem, trvající od roku 1922, se s nástupem Adolfa Hitlera k moci roku 1933 propadly
k „bodu mrazu“. Litvinov proto viděl šanci na prolomení mezinárodní izolace ve změně
politického kurzu a snaze zapojit se do evropské politiky. Zlomem se stalo přijetí konceptu
tzv. lidové fronty. Díky tomuto ústupku od své předchozí zahraničněpolitické orientace se
SSSR mohl více podílet na formování evropské politiky. Tento obrat SSSR deklaroval i
přistoupením k SN 18. září 1934.
Francie, snažící se udržet versailleský status quo a znepokojená německým zbrojním
programem, si chtěla zajistit spojenectví se SSSR. Nejlepším řešením se zdál být
multilaterální pakt, který by ochránil i její spojence na východ od Třetí říše, čímž by Francie
na SSSR přenesla část zodpovědnosti vůči Československu a Polsku. Louis Barthou ve snaze
zajistit bezproblémové přijetí paktu podnikl množství cest do hlavních měst zainteresovaných
států, aby zjistil jejich stanovisko k projektu ještě před oficiálním návrhem. Již od počátku
bylo jasné, že největším problémem se stane přijetí paktu ze strany Polska a Německa, a proto
francouzská diplomacie vyvinula značnou aktivitu především k přesvědčení vlád těchto států.
Dříve než Louis Barthou své snažení ohledně Východního paktu dokončil, stal se obětí
atentátu v Marseilles.83 Po něm se ministrem zahraničí stal více proněmecky naladěný Pierre
Laval. I když Laval otevřeně nevyjadřoval své negativní stanovisko k Východnímu paktu,
jeho postup v celé záležitosti nebyl tak energický jako Barthouův. Nicméně i on se ještě
82
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v roce 1935 pokoušel oživit ideu Východního paktu. Často opakované tvrzení, že neúspěch
paktu spočíval především v personální změně na špici Quai d´Orsay, by dle mého názoru bylo
příliš jednostranné. Hlavní příčinou jeho neúspěchu byl negativní postoj některých z
uvažovaných signatářů paktu.

5.2.2. Československo a Pobaltí
Vzhledem k francouzsko-československému spojenectví se Louis Barthou do Prahy
vydal ještě před oficiálním předložením plánu Východního paktu. Československo
francouzskou iniciativu uvítalo a bezpodmínečně ji podpořilo. To ovšem neznamenalo, že by
nemuselo čelit žádným výzvám. První z nich bylo de iure uznání SSSR,84 druhou pokusit se o
zlepšení vztahů s Polskem, které se mělo paktu také účastnit. Československo se také aktivně
podílelo na snaze změnit stanovisko Německa a Polska vzhledem k podpisu paktu, ale bez
úspěchu.
Podobný postoj jako Československo zaujala k paktu i Litva. Ani ona neměla proti
projektu výhrady a garance ze strany Francie i SSSR by uvítala už proto, že se obávala
německých expanzivních snah. Velkým problémem se ale staly vztahy s Polskem, kdy mezi
státy nebyly žádné diplomatické styky kromě interakcí v rámci SN. Lotyšsko a Estonsko sice
také vyjádřily paktu podporu, ale pod podmínkou, že svůj podpis připojí jak SSSR, tak
Německo a Polsko. Oba státy navíc vyvíjely na Litvu nátlak, nutíce ji ke společnému postupu
v rámci Baltské dohody. Józef Beck se v červenci roku 1934 pokusil obě země přesvědčit, aby
projekt paktu odmítly.85 To Lotyšsko a Estonsko neučinily, ale vzhledem k jejich nereálné
podmínce týkající se účasti Německa i Polska byl výsledek de facto stejný. Finsko účast na
projektu odmítlo s poukazem na svou příslušnost ke skandinávskému regionu a současnou
nechutí účastnit se případných konfliktů.86 Finsko navíc mělo, stejně jako pobaltské státy, se
SSSR uzavřenou smlouvu o neútočení, čímž se cítilo dostatečně zabezpečeno. Poslední snahy
SSSR z dubna roku 1935 přimět pobaltské státy k účasti v paktu bez účasti Polska a Německa
se nesetkaly s úspěchem.
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5.2.3. Polsko a Německo
Již od počátku bylo jasné, že přijetí paktu ze strany Polska a Německa bude velmi
komplikované, pokud vůbec možné. Louis Barthou si byl vědom toho, že neexistuje
alternativa k negativnímu stanovisku Polska a Třetí říše vůči paktu.87 Proto francouzská
diplomacie směřovala většinu své diplomatické aktivity právě do těchto zemí. Každá z nich
však měla své důvody k odmítnutí projektu a v souladu s tím došlo i ke vzájemné spolupráci.
Německo ihned po seznámení s projektem vyhodnotilo plán jako kolidující s jeho
záměry. Henryk Batowski dokonce francouzskou nabídku Berlínu označil za naivní: „Barthou
si naivně představoval, že to, co výmarské Německo bezpodmínečně odmítlo, bude chtít
přijmout hitlerovské Německo.“88 Možnost revize poversailleského teritoriálního statu quo by
byla paktem prakticky znemožněna. Oficiálním argumentem ministra zahraničí Konstantina
von Neuratha proti přijetí paktu byla ale především otázka zbrojní rovnoprávnosti. Německo,
které bylo de iure vázáno výraznými limitacemi v oblasti zbrojení, by údajně nebylo schopné
plnit v rámci paktu roli plnohodnotného partnera.89 Proto Německo požadovalo buď
všeobecnou limitaci zbrojení, nebo pro sebe v tomto ohledu rovnoprávnost, aby byly
možnosti všech účastníků stejné. Dalším problémem byla neúčast Třetí říše v SN, ze které
roku 1933 vystoupila a do níž se odmítala vrátit. Silné vazby paktu na SN nebyly s tímto
postojem kompatibilní. Hitlerovo Německo navíc dávalo přednost bilaterálním smlouvám o
neútočení a arbitráži před multilaterálním paktem a také si nepřálo připojení sovětských
garancí k Locarnským smlouvám.
Stejně jako do Československa se Barthou vydal ještě před oficiálním vydáním
projektu paktu také do Varšavy, aby se Józef Beck mohl seznámit s jeho zněním v předstihu.
Účast Polska byla pro úspěch paktu klíčová. Díky své geografické poloze se stalo spojnicí
mezi SSSR a střední Evropou, respektive Francií. Beck na francouzské návrhy paktu
odpovídal většinou vyhýbavě a neurčitě, pro což argumentoval nutností projekt řádně
prostudovat. Pravdou však bylo, že se Polsko k paktu stavělo negativně a snažilo se získat čas
pro manévrování. Polsko pod taktovkou Józefa Becka přestalo na Francii spoléhat a odmítlo
se podřizovat jejím plánům.
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Pravděpodobně největším problémem se pro Polsko stala účast SSSR. Růst sovětského
vlivu na evropskou politiku představoval pro druhou republiku ohrožení.90 V souvislosti
s plánovaným vstupem SSSR do SN se znovu objevil problém zastoupení v Radě. SSSR by
totiž získal místo stálého člena. I když se Beck stavěl k SN spíše skepticky a nepovažoval ji
za silného hráče na mezinárodněpolitické scéně,91 jistě se mu nelíbila představa
nezanedbatelného vlivu SSSR na její fungování. Největším „strašákem“ se však pro Polsko
vzhledem ke stále živé negativní historické zkušenosti stala možnost přítomnosti Rudé
armády na jeho území. Nemožnost průchodu sovětských vojsk přes polské území by se však
pro signatáře paktu stala logistickým problémem číslo jedna.
Druhým problémem byla účast Německa v Paktu. Polsko za žádných okolností
nehodlalo připojit pod Východní pakt svůj podpis, pokud by ten německý chyběl. V tomto
případě by totiž Beck musel ustoupit ze své politiky rovnováhy, na níž soustavně pracoval již
od svého nástupu do čela ministerstva zahraničí. Jak ministr napsal: „Účast Němců v paktu je
pro nás conditio sine qua non, aby byla zachována politika rovnováhy.“92 Bez přítomnosti
Německa by pakt byl jasně nasměrován proti němu a polská diplomacie by se tak vychýlila na
stranu SSSR.
Další problém se týkal československé hranice, kterou by se Polsko přijetím paktu
zavázalo garantovat. Tato možnost byla z důvodu přetrvávajících sporů ohledně Těšínska a
polské menšiny žijící v Československu nepřijatelná. Polská diplomacie navíc tvrdila, že
Československo by do multilaterální smlouvy přineslo komplex podunajských problémů,
v nichž se druhá republika odmítala angažovat. Polští představitelé také věděli, že Litva
nemůže přijmout závazek garance polské hranice kvůli sporům o Vilnius. Beck navíc
požadoval, aby k paktu bylo přičleněno i Rumunsko, důležitý spojenec Polska v otázce hranic
se SSSR.93 Jedním z důležitých argumentů se stal také fakt, že paktu se nebude účastnit Velká
Británie, čímž byla údajně celá idea „východního Locarna“ ztracena. Výběr plánovaných
signatářů paktu se stal terčem polské kritiky, protože byl považován za nahodilý. Posledním
90

Zde se velmi jasně projevil rozdíl mezi polskou a československou diplomacií. Edvard Beneš naopak
systematicky usiloval o zapojení SSSR do evropské politiky. Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky
(1918-1938), Díl druhý: Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935) (Praha: Libri, 2002), 473.
91
Batowski, Między dwiema wojnami, 227.
92
Beck, Ostatni Raport, 78-79.
93
Polsko uzavřelo s Rumunskem roku 1921 bilaterální smlouvu, jejíž nejvýznamnější součástí byla protirusky
zaměřená vojenská konvence. Společné úsilí o udržení východní svých východních hranic vůči SSSR obě země
sblížilo.

32

argumentem Polska bylo, že není nutné uzavírat další garanční pakt, protože již účast v SN a
Briand-Kellogově paktu obsahuje závazek vzájemné pomoci94 a ve východoevropském
regionu žádná agrese bezprostředně nehrozila.

5.3.

Polsko-německá spolupráce proti Východnímu paktu

Polsko-německá spolupráce se tedy v otázce paktu přímo nabízela.95 Německo se
obávalo, že pokud by pakt jako jediná země nepřijalo, dostalo by se do mezinárodní izolace a
stalo by se státem, proti němuž by bylo východní spojenectví nasměrováno. Proto si chtělo
zajistit, že některá další pro pakt významná země projekt odmítne. Nejvhodnějším spojencem
se zdálo být Polsko, které se k paktu také stavělo negativně. Francouzská diplomacie i tisk
podezřívaly, tentokrát oprávněně, Polsko z tajné politické spolupráce s Německem, což vedlo
i k francouzsko-polské tiskové válce.96
První rozhovory proběhly 26. května 1934 ve Varšavě mezi ministrem zahraničí
Józefem Beckem a německým vyslancem Hansem von Moltke. Německá strana sondovala
polský postoj k plánovanému Východnímu paktu, přičemž Moltke sám prohlásil, že nevěří
v jeho přijetí kvůli nebezpečí přítomnosti Rudé armády na území Polska. Beck odpověděl
neurčitě s tím, že musí pakt komplexně prostudovat a až poté vůči němu zaujme stanovisko.
Beck, který se zajímal o možnost opětovného vstupu Německa do SN, zjistil, že Německo by
o této možnosti uvažovalo pouze v případě, že by se stalo rovnoprávným hráčem na
mezinárodněpolitické scéně.97
Dne 7. června 1934 se Józef Beck sešel s ministrem zahraničí Konstantinem von
Neurathem v Berlíně, aby tajně jednali o Východním paktu. Vzájemně se ujistili o významu
dobrých sousedských vztahů, které nezamýšlejí ničím ohrozit. Neurath se k Východnímu
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paktu vyjadřoval již značně kriticky a jasně zformuloval svůj odpor k „celý svět objímajícím
paktům“.98
Dne 1. srpna 1934 ve Varšavě opětovně rozmlouval Beck s von Moltkem. Obě strany
deklarovaly, že Východní pakt je paktem velmi komplexním a složitým, a proto je nutné ho
řádně prostudovat a neunáhlovat se. Józef Beck jasně řekl, že upřednostňuje bilaterální
smlouvy před multilaterálními a zopakoval důvody, proč by Polsko k paktu nemohlo
přistoupit. Na Moltkeho otázku, zda je spíše v opozici k paktu, Beck bez váhání odpověděl:
„Samozřejmě, jsem.“99
Jedním z nejdůležitějších jednání byla schůzka polského vyslance v Berlíně Józefa
Lipského100 s kancléřem Adolfem Hitlerem 27. srpna 1934. Jednání byla vedena v tajnosti.
Hitler bez okolků potvrdil, že se k paktu staví negativně, protože favorizuje SSSR. Obával se
nebezpečí sovětské expanze v podobě komunismu, který nezná národních hranic. Garantovat
SSSR bylo proti Hitlerovu přesvědčení, když tvrdil, že: „Žádný německý voják se nebude bít
za Rusko, alespoň do té doby, dokud žiji.“101 Díky sdílené hrozbě v podobě SSSR Německo
údajně považuje Polsko za svého důležitého spojence chránícího celou Evropu proti rudé
expanzi. Hitler také vyjádřil obavu, že Francie prodala své spojenectví s Polskem za
spojenectví se SSSR. Po této argumentační smršti se Hitler už chtěl pouze ujistit, že Polsko
pakt také odmítne. Tohoto ujištění se mu dostalo.102
Z výše zmíněného je jasně patrné, že oběma zemím velmi záleželo na tom, aby pakt
neuspěl. Aby se pojistily proti hrozbě mezinárodní izolace, začaly spolupracovat. Beck i
Hitler již od počátku věděli, že pakt nemohou podepsat, ale shodně používali zdržovací
taktiku, která uzavření paktu rozhodně nemohla pomoci. Definitivní „ne“ řeklo Polsko paktu
až v září roku 1934 memorandem, jehož znění vylučovalo možnost další diskuse.103 Německo
učinilo ve stejné době totéž.
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5.4.

Reminiscence Východního Paktu

Bez účasti Polska a Německa bylo jasné, že kromě Československa, Francie a SSSR
pakt nezíská podporu žádného ze zamýšlených signatářů. Francouzská diplomacie pod
vedením Pierra Lavala se snažila reagovat na polské argumenty proti smlouvě a přesvědčit
tím svého východního spojence o důležitosti připojení podpisu pod Východní pakt. Quai
d´Orsay nabízelo například možnost polsko-litevských garancí pouze v případě navázání
diplomatických styků. Na polské obavy z toho, že účast Československa v paktu zatáhne
všechny signatáře do komplexu podunajských problémů, reagoval dokonce tvrzením, že
vzájemná polsko-československá garanční smlouva by nemusela být vůbec uzavřena.
Rumunsko se mělo zapojit do struktur k projektovanému středomořskému paktu.104 Účast
SSSR však nemohla Francie z důvodu jeho důležitosti pro pakt žádným způsobem limitovat.
Pierre Laval se ještě v roce 1935 pokusil Polsko dotlačit k přijetí paktu pod pohrůžkou jeho
přijetí i bez polské účasti.105 Druhá republika ale měla jasno v tom, že tyto výhružky jsou
plané, poněvadž jeho neúčast by signatáře paktu omezila pouze na Československo, Francii a
SSSR. Odmítavé stanovisko Polska vůči paktu se již změnit nepodařilo.
Francie a SSSR ještě do konce roku 1934 neztrácely naději a nechaly Východnímu
paktu dveře otevřené. Dne 5. prosince uzavřely smlouvu, v níž se shodly, že nebudou uzavírat
takové dohody, které by byly s paktem v rozporu, a budou se navzájem informovat o
výsledcích dalších jednání ohledně Východního paktu.106 Ke smlouvě o několik dní později
přistoupilo i Československo. Je otázka, zda tato smlouva byla vstřícným gestem vůči
ostatním předpokládaným signatářům a měla jim dát ještě další čas na rozmyšlenou, nebo zda
se touto smlouvou vzájemně zajišťovala Francie a SSSR proti možnosti, aby jedna ze stran
normalizovala vztahy s Německem na úkor té druhé, jak tvrdí například Magnus Ilmjärv.107
Žádný ze států však své stanovisko nezměnil. Proto došlo na poslední možnost, předjímanou
již Louisem Barthouem: bilaterální smlouvy mezi Československem, Francií a SSSR.
Vyhlášení všeobecné branné povinnosti v Německu 16. března 1935 se stalo
impulzem, který ukončil fázi vyčkávání. Francouzsko-sovětská smlouva o vzájemné pomoci
byla podepsána 2. května 1935 v Paříži s platností na pět let. Stala se tak vlastně jedinou částí
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plánovaného Východního paktu, která byla realizována. K tomuto pohrobku Louise Barthoua
se o dva týdny později přidala ještě smlouva československo-sovětská. Z velkolepého
projektu Východního paktu tak došlo k realizaci pouhých dvou bilaterálních smluv, které
navíc obsahovaly výrazné limity. Zdeněk Kárník je dokonce označil za „děravé“ a nemající
téměř žádný vliv.108 Francouzsko-sovětská smlouva byla omezena tím, že Polsko odmítalo
průchod sovětských vojsk přes své území, a tak by v případě napadení Francie Sovětský svaz
jen se značnými obtížemi plnil závazky ve smlouvě obsažené. Československo-sovětská
smlouva byla limitována tím, že vzájemná pomoc byla vázána na předchozí pomoc Francie.

6. Závěr
Důvody, proč Polsko odmítlo projekt Východního paktu, spatřuji především ve vývoji
mezinárodních vztahů v letech 1925 až 1934 mezi Polskem na jedné a Francií, Německem a
Sovětským svazem na druhé straně. Rostoucí vzájemná nedůvěra v polsko-francouzských
vztazích vedla k oslabení aliance. Polská diplomacie v čele s Józefem Beckem proto začala ve
stále větší míře provozovat na Francii nezávislou zahraniční politiku. Polsko přestalo sdílet
francouzský úhel pohledu na mezinárodněpolitické záležitosti. To se plně projevilo v otázce
Východního paktu: Francie byla jeho projektantem, Polsko jeho hrobařem. Pro Varšavu se
nejrušivějším elementem stala postupující orientace francouzské diplomacie na Sovětský
svaz, jejího úhlavního nepřítele. V důsledku rostoucí nedůvěry k Francii vznikl Beckův
koncept politiky rovnováhy vůči Německu a Sovětskému svazu. Tuto teorii stejné
zahraničněpolitické „vzdálenosti“ Varšavy od Berlína i Moskvy se ale v praxi nepodařilo
naplnit. Hlavním z důvodů byla přetrvávající nenávist k Rusku a rostoucí marné naděje
vkládané v Třetí říši. Kombinací těchto faktorů se Polsko v polovině třicátých let přiblížilo
více Berlínu a bylo ochotné s ním spolupracovat i v otázce přijetí či nepřijetí Východního
paktu. Rostoucí nedůvěra k Francii, trvající nenávist vůči Sovětskému svazu a rodící se
naděje, vkládané v nacistický režim (koncept 3N, viz strana 26) se tak podle mého
mínění staly nejvýznamnějšími důvody, proč Polsko projekt Východního paktu odmítlo, což
potvrzuje původní hypotézu. Negativní reakce Polska tak nebyla překvapující, ale zcela
v souladu s dlouhodobými trendy v zahraniční politice sanačního režimu.
108

Kárník, České země v éře první republiky (1918-1938), díl druhý, 476.

36

Důležitou roli hrálo také načasování. Projekt Východního paktu se objevil v době, kdy
již polská diplomacie dosáhla svých cílů, tedy uzavření smluv o neútočení s oběma
sousedními velmocemi při současném zachování aliance s Francií. Józef Beck, který
upřednostňoval bilaterální pakty, se nechystal zkomplikovat si situaci podpisem pro Polsko
velmi kontroverzní multilaterální garanční smlouvy. Beck svých cílů dosáhl a snaha jejich
výsledky udržet byla jistě srozumitelnější, než se jich v zápětí vzdát a přeformulovat celou
mezinárodněpolitickou strategii. Jak ale správně napsal George Grun: „Žádný diplomatický
dokument si nemůže činit nároky na neomezenou životnost.“109 To si ale Józef Beck patrně
odmítal připustit, jako by zapomněl na slova Józefa Piłsudského, který varoval před „sezením
na dvou židlích“ příliš dlouho.110 Pravděpodobně z důvodu zvýšené pozornosti vůči Polsku
v souvislosti s jednáním o Východním paktu Beck považoval rok 1934 za rok růstu vlivu
druhé republiky na mezinárodní scéně. 111 V Beckových představách tak politika rovnováhy
přinesla své ovoce a Polsko se přiblížilo k postavení evropské velmoci, kterou si dle něj
zasloužilo.
Významný vliv na mezinárodněpolitickou orientaci Polska v meziválečném období
měly samozřejmě i vnitropolitické faktory. Nejen květnový převrat roku 1926, ale hlavně
osobnosti, které poté stály v čele státu, byly pro formování polské zahraniční politiky klíčové.
„Tvrdohlavý“ Beck s „megalomanskými“ sklony112 chtěl v souladu s názory Józefa
Piłsudského z Polska vytvořit evropskou velmoc, která by mohla jednat naprosto nezávisle.
Vliv vnitropolitických faktorů je dobře vidět v porovnání s meziválečným Československem,
které často muselo čelit stejným vnějším výzvám jako Polsko, nicméně směřování jeho
zahraniční politiky bylo dramaticky odlišné. Vnitropolitický aspekt v práci zmiňuji jen
okrajově, ale jistě by se mohl stát námětem pro další výzkum.
Dle mého mínění bylo polské odmítnutí projektu Východního paktu tím zásadním
důvodem jeho neúspěchu. Nyní se na okamžik přesunu do roviny podmiňovacího způsobu
k nalezení argumentů pro toto tvrzení. Kdyby Polsko s podpisem Východního paktu bylo
souhlasilo, Německo by bylo nuceno nalézt jiného spojence, se kterým by projekt smlouvy
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zablokovalo. I v případě, že by Německo takového partnera našlo, rozhodně by se svým
významem pro projekt nemohl rovnat Polsku. Německo by tak čelilo dilematu, zda se stát
signatářem paktu, nebo se stát tím, proti komu bude pakt nasměrován. V případě německého
vstupu do multilaterálního Východního paktu by byl projekt, až na finskou účast, realizován.
Pokud by Německo pakt stále odmítalo, je otázkou, zda by se francouzským diplomatům
podařilo přesvědčit státy baltského regionu k přijetí paktu bez účasti Německa. V případě
kladného stanoviska Polska vůči paktu by tak stále zbývala řada možností, jak jeho přijetí
prosadit bez ohledu na činy Německa.
Polsko ale nikdy o přijetí paktu vážně neuvažovalo. Polské odmítnutí paktu vidím jako
zásadnější než to německé. Německo bylo v tomto ohledu tím, kdo potřeboval polskou
pomoc, a rozhodnutí Varšavy tak bylo klíčové. Proto také Německo vyvinulo značné úsilí,
aby ovlivnilo polské rozhodnutí vůči paktu. Józef Beck byl přesvědčen, že Polská republika
konečně provozuje nezávislou politiku a díky svému významu pro projekt Východního paktu
si možná chvíli skutečně myslel, že Polsko se stalo evropskou velmocí. Tato naivní představa
jistě neměla dlouhého trvání, protože meziválečné Polsko se nikdy z vleku velmocí
nevymanilo. Polsko tak místo nezávislého velmocenského postavení zůstalo spíše osamoceno
a v této nezáviděníhodné situaci směřovalo k osudným událostem léta 1939. I když se nedá
říci, že by odmítnutí Východního paktu bylo jednou z klíčových událostí, které vedly ke
vzniku druhé světové války, tento fakt se jistě stal jedním z dílků tragické mozaiky v podobě
dalšího dělení Polska.

Summary
Main reasons why Poland refused the Eastern Pact can be found in the development of
the international relations between Poland and France, Germany and the Soviet Union
between 1925 and 1934. Increasing mutual mistrust in Polish-French relations resulted in
weakening of the alliance. Because of this Polish diplomacy led by Józef Beck started to
perform more independent foreign policy. Poland did not share French point of view on
international affairs anymore. This became fully evident in the case of the Eastern Pact:
France was its designer, Poland its gravedigger. The most disturbing element for Warsaw was
increasing orientation of France to the Soviet Union, Poland´s main enemy. Growing mistrust
38

between Poland and France led to the so called policy of balance (promoted by Józef Beck)
towards Germany and the Soviet Union. This theory of the same political distance from Berlin
and Moscow was not maintained, generally because of persisting hatred towards the Soviet
Union and rising hope in Nazi Germany. Combination of these components created stronger
bond to Germany. Because of this, Poland was ready to cooperate with Germany in the matter
of the Eastern Pact. Growing mistrust between Poland and France, persisting hatred towards
the Soviet Union and rising hope in Germany were the most important reasons why Poland
refused to sign the Eastern Pact. Negative reaction of Poland was not surprising - it was a
conclusion of long term development in international affairs. In my opinion, Polish refusal of
the Eastern Pact was the fundamental one. In the case of Polish approval to the project there
would have been many options how to carry it out regardless of Germany.
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