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1 ÚVOD 

 

1.1 Vymezení tématu, cíle a metody 

 

V celkové koncepci diplomové práce, nazvané Karel Kramář a Tomáš Garrigue Masaryk 

ve svých dopisech z let 1918–1936, se reflektuje snaha postihnout danou tematiku dvojím 

způsobem. Jednak nabídnout jeden z možných pohledů na specifika a proměny vztahu těchto 

výrazných osobností české a československé historie a jednak analyzovat dochovanou vzájemnou 

korespondenci a přiblížit témata v ní dominující. 

 

Sledovaným cílem bylo edičně zpřístupnit dostupný archivní materiál a podat k němu 

příslušný komentář. Celostní historické zhodnocení a interpretaci tohoto významného souboru 

korespondence v celé šíři nastíněných témat a problematik je třeba dopracovat, podobně jako 

komplexní analýzu poměru Kramář-Masaryk, která by nebyla nijak časově ohraničena, tak jak je 

tomu doposud. Systematicky pojednat o všech tématech, zmíněných v prezentovaných 

dokumentech, nebylo možné, proto bylo definovaným záměrem spíše naznačit, jak důležitým a 

jedinečným pramenem dochovaný epistolografický materiál je, navíc jedná-li se o korespondenci 

mezi tak mimořádnými postavami naší národní minulosti a ve sledované etapě rovněž mezi 

předními veřejnými činiteli nově konstituovaného československého státu. Smyslem práce tedy 

bylo vystihnout podstatné aspekty kramářovsko-masarykovského personálního vztahu, jejich 

ideologického zaměření i názorových koncepcí a v neposlední řadě tak naznačit možnosti dalšího 

studia a směr, jakým by se mohlo ubírat. 

Dosažených výsledků bylo docíleno respektováním metodických zásad pro vydávání 

novověkých historických pramenů a důslednou heuristikou. Přínos tkví v edičním zpracování 

pramenné látky, totiž soukromé korespondence a v jejím kritickém vydání. 

 

Z hlediska metodiky byl zvolen postup integrující všechny tři složky potřebné k dosažení 

stanovených závěrů, tedy aspekt heuristický, analytický a syntetický. Dané téma bylo možné 

uchopit pouze v reflexi nashromážděného materiálu a dosaženým teoretickým výsledkům byla 

dána organická podoba. Východiskem k poznání bilaterální kramářovsko-masarykovské 

problematiky byl faktografický průzkum primárních a sekundárních informačních zdrojů a jejich 
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následná excerpce. Načerpané podklady bylo nutné podrobit analytickému zkoumání a utřídění, 

teprve poté mohla být realizována prezentace faktů, jejich rozbor a hodnocení, případně 

sumarizace výsledků provedené analýzy. Závěrečná fáze tvorby byla zacílena na interpretaci a 

metodickou strukturu. V rámci interpretačních pasáží byly aplikovány jednak prvky indukce, 

jednak dedukce a z nich vyvozeny příslušné závěry k následné argumentaci, popřípadě 

modifikaci pohledu na konkrétní dějinnou problematiku. 

Značná pozornost byla koncentrována na metodiku zpracování archivního materiálu a 

jeho obsahu.1 Dokumenty jsou uspořádány v souladu s celkovou koncepcí publikace, aby tvořily 

logický celek. Před zveřejněním bylo nutné kriticky je analyzovat a zhodnotit tak, aby jejich 

vydání plně sloužilo účelům vědecké práce a stanoveným cílům. Při analýze a kritice dokumentů 

bylo využito metod pramenné, textologické a historické kritiky. Úkolem pramenné kritiky bylo 

zhodnotit dokumenty, textologická kritika je pak primárně zaměřena na text publikovaných 

dokumentů a historická na vlastní obsah či fundamentální frekventované motivy v dokumentech, 

a to z hlediska historické vědy. Vzhledem k tomu, že máme co dočinění s prameny novodobými, 

je kladen větší důraz na jejich obsahovou stránku, formální aspekty jsou upozaděny, ale nikoliv 

přehlíženy. 

 

Elementární rozčlenění do tří dále strukturovaných kapitol je zcela koherentní s výše 

uváženými okolnostmi a podmíněno předmětem zájmu, primárně směrovaným k faktografickému 

vytěžení korespondence a k její komentované publikaci a druhořadě k zmapování 

nejmarkantnějších rozdílností v mnohovrstevnatém poměru mezi Kramářem a Masarykem. 

Edičním pasážím předchází příspěvek ke vztahu Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka 

(do roku 1914), poukazující na převahu protikladů v jejich pracovním i osobním poměru, 

zpracovaný ve formě úvahy či zamyšlení s využitím biografií obou protagonistů. Pojednání nemá 

ambici, prostřednictvím zásadní vědecké studie, proniknout do tohoto tématu a zachytit vztah 

Kramář-Masaryk se všemi aspekty, důsledky a historickými souvislostmi, které ho po dobu 

života obou mužů charakterizovaly a doprovázely. S ohledem na jasně stanovené zaměření 

diplomové práce, především na zdůraznění významu korespondence jako historického pramene a 

práce s ním, to nebylo ani nezbytně nutné. 

                                                           
1 Užité metodické zásady při zpracování korespondence specifikuje ediční poznámka, viz kapitolu 5.1. 
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V další kapitole je podán rozbor dochované korespondence z let 1918–1936, byť je 

převážná část textu, vzhledem k vypovídací a historické hodnotě dopisů, soustředěna na období 

krátce po vzniku samostatného československého státu, tedy do časového rozmezí let 1918–1921. 

Podaný komentář byl rozčleněn do tematických bloků, které se ale zároveň částečně překrývají a 

vzájemně prolínají. Určení obsahového zaměření jednotlivých kapitol jednoznačně vyplynulo z 

kontextu dopisů a protože přísun informací, prostředkovaných korespondencí, byl z Kramářovy 

strany symbolizován rozhodně vyšší frekvencí i konzistentností, než ten, kterým své úvahy a 

představy prezentoval Masaryk, byl právě Karel Kramář tím, kdo většinu témat předjímal. Pohled 

na zvolené tematické okruhy v rámci kapitoly „Karel Kramář a Tomáš G. Masaryk ve svých 

dopisech“ potvrzuje, že dominují „kramářovská“ témata. 

Při analýze věcných motivů, kterým se oba korespondenti věnovali, bylo využito i jiného 

typu historických pramenů, v převážné většině jejich vlastních spisů, a to prvořadě pro dokreslení 

názorových stanovisek, která zůstala v korespondenci často jen naznačena a nedořečena. 

Umožňují konfrontaci myšlenkového vývoje v dílčích etapách politických kariér obou postav. 

Avšak je třeba si uvědomit, že jde o prameny vzniklé teprve ex post, tedy po událostech, které 

popisují, proto je nezbytné přistupovat k nim se zvláštní opatrností, kriticky a vnímat subjektivitu 

i kontext – pod jehož vlivem byly vytvářeny – jako jevy determinující. 

Dostatek prostoru je věnován samotné edici korespondence, uvedené ediční poznámkou a 

doprovozené dokumentárními přílohami, které mají posloužit k doplnění obsahu edice, resp. 

jednotlivých dokumentů v ní zpřístupněných. Podrobnější charakteristika této části diplomové 

práce se nachází v úvodu k ediční poznámce. Aby došlo k naplnění edičních zásad, je za 

publikovanými dokumenty připojen jmenný rejstřík a seznam editované korespondence.  

Zpracování ucelených biografií Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka v této práci 

nahrazuje již výše zmiňované zamyšlení nad jejich oboustrannou součinností, které je na 

biografických prvcích vystavěné a akcentuje především jejich diference dispoziční i myšlenkové. 

Navíc struktuře a zaměření práce – vycházející z komparace životních postojů a názorové 

orientace dvou význačných politických reprezentantů meziválečného Československa – vyhovuje 

popis jejich vzájemného vztahu pravděpodobně více, než oddělená životopisná líčení. Jako 

stručný přehled, stejně tak i k získání faktografických informací o životech obou korespondentů, 

poslouží životopisná data zařazená na úplný závěr. 
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1.2 Zhodnocení pramenů a literatury 

 

Využitý pramenný materiál pochází z archivních fondů těchto institucí – v prvé řadě 

Archivu Ústavu T. G. Masaryka, Archivu Národního muzea a Archivu Kanceláře prezidenta 

republiky. Vytěženy byly také příslušné fondy Archivu Ministerstva zahraničních věcí, 

Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Národního archivu a Vojenského 

ústředního archivu–Vojenského historického archivu. Zhodnocení archivních pramenů přináší 

ediční poznámka, v jejímž úvodu je podán přehled o heuristice a editorské práci s dochovanou 

korespondencí. Obsahem ediční poznámky je též seznámení se strukturou osobních archivních 

pozůstalostí K. Kramáře a T. G. Masaryka, popis jejich vývoje, včetně historie institucí, které 

měly za úkol jejich uložení, ochranu a správu. Pokud se jedná o ostatní archiválie, mimo 

korespondenci, ty byly z osobního fondu Kramář a Masaryk využity pro poznámkový aparát 

v rámci edice dokumentů a taktéž pro doplnění výkladu v části věnované rozboru vzájemné 

korespondence, na což ediční poznámka na příslušných místech upozorňuje. 

Cenný zdroj informací pro tuto diplomovou práci představují edice historických 

dokumentů, v jejichž rámci již byla kramářovsko-masarykovská korespondence z menší či z větší 

části publikována. Přehled základních edic a dosavadní stav vydávání částí korespondence je opět 

zmapován v ediční poznámce. Tamtéž jsou edice, zpřístupňující korespondenci Kramář-Masaryk 

současně s jiným pramenným materiálem historicko-dokumentární povahy, částečně zhodnoceny 

i z hlediska editorského. Tyto sbírky dokumentů byly přínosem při práci nejen na samotné edici 

korespondence, nýbrž přispěly i při vytváření poznámkového aparátu k jednotlivým dopisům a 

posléze i při jejich analýze. 

Dílčím pramenem, který posloužil k dosažení úplnosti vědockokritického aparátu, tedy 

hlavně věcných poznámek, byly stenografické protokoly ze zasedání poslanecké sněmovny a 

senátu Národního shromáždění Československé republiky, vzniklé v letech 1918–1920 – 

s jedním přesahem do roku 1929. Informace byly čerpány z Digitální knihovny Českého 

parlamentu, která je umístěna na internetových stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu 

Parlamentu České republiky. Výhodou takto zpřístupněných stenoprotokolů je jejich dostupnost a 

snadná orientace v textu. 

Nezanedbatelný význam pro poznámkový aparát mělo i využití soudobého periodického 

tisku. Posloužil z velké části pro doplnění a dokreslení výkladu jednotlivých událostí, ale často 
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byl také jediným pramenem k dílčímu problému, a proto velkou měrou nápomocen k pochopení a 

bližšímu proniknutí do věcných souvislostí. Pomohl při upřesňování informací, jak je to patrné 

v poznámkovém aparátu u korespondence a v dokumentech otištěných v příloze. Noviny a 

časopisy jsou dnes čím dál tím častěji využívány při získávání pramenných informací a stávají se 

tak nejpoužívanějším a jedním z nejběžnějších zdrojů na tomto poli. Nevýhoda práce s periodiky 

spočívá v tom, že v nich jsou velice často hledány takové informace, které nenabízí jiný 

historický pramen a které se proto, vzhledem k tomu, jak dalece specializovaného tématu se 

dotýkají, musí pracně a složitě vyhledávat, většinou soustavným průzkumem celých sérií novin. 

V této práci byl tisk využit s ohledem na svou hodnotu informační, bylo zde mnohem méně 

přihlíženo k jeho kvalitám dokumentárním, tzn. že sledování vztahu mezi danou skutečností a 

jejím odrazem v novinách zůstalo v pozadí zájmu. Stejně jako při nakládání se všemi 

historickými prameny, tak i při práci s periodickým tiskem platí v prvé řadě obezřetnost. Zvláště 

u novin – hromadného pramene se sdělovací funkcí, který je navíc určen širokému okruhu 

příjemců – je nezbytně nutné mít na paměti otázku relevance a věrohodnosti historických dat a 

faktů v nich obsažených. Právě noviny a časopisy jsou dokladem toho, že nevznikaly vždy jen 

pro informování svých čtenářů, ale i za účelem jejich ovlivňování, čemuž se podřizoval i jejich 

obsah. V této práci byl tisk využit jako tištěný pramen, nikoliv jako pramen obrazový. 

 

Na kvantitu literatury pojednávající o K. Kramářovi a T. G. Masarykovi si nelze stěžovat, 

neboť k dispozici je jí nebývalé množství, problémy vyvstávají spíše nad její kvalitou. Neboť tak, 

jak je literatura o K. Kramářovi ve své většině postižena nánosem spousty předsudků a 

negativismu, narážíme naopak v literatuře o TGM na tvorbu do značné míry legendistickou plnou 

glorifikace a apologetiky. Co se ještě kvantity týče, horší je stav literatury ke konkrétnímu 

tématu, tj. k vzájemnému vztahu K. Kramáře s T. G. Masarykem. Zásadní prací v této oblasti je 

článek Martina Kučery2, který však postihuje Kramáře s Masarykem v jedné etapě jejich 

politické spolupráce, potažmo soupeření a který je vystavěn na interpretaci jejich vzájemné 

korespondence. Zabývá se dobou přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století s dílčím 

přesahem až do prvního desetiletí 20. století. Z tohoto časového zakotvení je zřejmé, že těžiště 

příspěvku tkví v době formování realistického hnutí a hledání jeho co nejpřínosnějšího uplatnění 

                                                           
2 KUČERA, Martin, Příspěvek k výkladu vzájemného vztahu K. Kramáře a T. G. Masaryka, in: České země a 
Československo v Evropě 19. a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. Dr. R. Kvačka, J. Dejmek - J. 
Hanzal (vyd.), Praha 1997, s. 127–152. 
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pro posílení pozic české politiky v rámci monarchie. Nástin problému podala ve své časopisecké 

stati také Jana Čechurová, která jakoby ve výkladu na práci M. Kučery navázala a pokusila se 

vylíčit zákonitosti vztahu obou mužů v období po roce 19183. K výkladu vzájemných vztahů 

mezi Kramářem a Masarykem se pak vyjádřili i další autoři, jejichž práce se ale nesoustředily 

výhradně na toto téma, nýbrž popisovaly širší souvislosti. Kromě Kramářových Pamětí4 je to dále 

například Vladimír Sís5 či Jaroslav Opat6 a samozřejmě i další životopisci jak Kramářovi tak i 

Masarykovi. 

Kromě samotné literatury byly využívány v hojné míře i vlastní spisy K. Kramáře, T. G. 

Masaryka a dílčím způsobem i E. Beneše. Opět je zapotřebí mít na paměti míru tendenčnosti, 

která se v nich bezesporu vyskytuje. Jde o prezentaci názorů k daným tématům, interpretaci 

stěžují hlavně publikace memoárové charakteru, jako příklad lze uvést Paměti Karla Kramáře 

z roku 1938, které však jejich autor dovedl pouze do roku 1893 anebo na druhé straně Čapkovy 

Hovory s TGM či Masarykovy vzpomínky na zahraniční akci z let 1914–19187, jež vyšly až 

sedm let poté, v roce 1925. Prezident je začal psát v létě roku 1922 za svého pobytu na Capri, 

první jejich redakce byla dokončena v lednu 1923. V dalších Kramářových poválečných spisech 

se posléze odráží zklamání ze zaznamenaných politických i osobních neúspěchů a snaha odčinit 

je obhajobou svých dřívějších tvrzení s poukazem na jejich nadčasovost, čehož dokladem je 

v roce 1922 publikovaný soubor přednášek především o zahraničněpolitických tématech a rovněž 

polemika Na obranu slovanské politiky, skrze níž pronikáme i do podstaty problému benešovsko-

kramářovské diskrepance8. Tu nám pak ale v mnohem jasnějších konturách ozřejmí práce, jakási 

sumarizace celého sporu a jeho historie, nazvaná Kramářův soud nad Benešem, vydaná až po 

Kramářově smrti v roce 19389. 

V případě literatury o osobě Karla Kramáře trvá, že i nadále bojujeme s dluhem vůči této 

osobnosti československé historie. Neustále totiž chybí systematicky a kriticky zpracovaný 

                                                           
3 ČECHUROVÁ, Jana, Kramář a Masaryk, in: Historický obzor, 1998, roč. 9, č. 3–4, s. 71–74. 
4 Paměti Dr. Karla Kramáře, K. Hoch (vyd.), Praha 1938. Kramář se při jejich sepisování opřel o edici pramenů 
z Kaizlovy pozůstalosti, kterou vydal Z. V. Tobolka – KAIZL, Josef, Z mého života, I–III, Z. V. Tobolka (vyd.), 
Praha [1909–1914]. 
5 SÍS, Vladimír, Karel Kramář : 1860–1930 : život a dílo, Praha 1930. 
6 OPAT, Jaroslav, Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka : Česká otázka včera a dnes, Praha 2003. 
7 ČAPEK, Karel, Hovory s T. G. Masarykem, Praha 19462. MASARYK, T. G., Světová revoluce. Za války a ve 
válce 1914–1918, Praha 1925. 
8 KRAMÁŘ, Karel, Na obranu slovanské politiky, Praha 1926. KRAMÁŘ, Karel, Pět přednášek o zahraniční 
politice, Praha 1922. 
9 Kramářův soud nad Benešem : spor dr. K. Kramáře s ministrem zahraničních věcí dr. Ed. Benešem (s předmluvou 
Jiřího Stříbrného), Praha 1938. 
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životopis. Vycházíme z dílčích pokusů o takovou biografii, které jsou navíc různé úrovně a 

zároveň poměrně zastaralé. Platí, že do studií na téma Karel Kramář se pouštěli buď jeho vášniví 

obdivovatelé, spolupracovníci a obhájci odkazu anebo jeho političtí odpůrci a zavrhovatelé. 

Chybí práce nezatížená, objektivní a hlavně posuzující Kramáře, komplexně, v celkovém 

kontextu, jak doby tak i jeho odkazu, resp. díla. Většina publikací vznikla v meziválečném 

období, ještě ve třicátých letech před Kramářovou smrtí. Po válce zůstal tento politik a státník na 

okraji historického a badatelského zájmu. Mezi nejvýraznější kramářovské stoupence a šiřitele 

jeho kultu patří V. Sís, autor základní životopisné sondy a zároveň editor několika prácí10, resp. 

sborníků k životním jubileím Karla Kramáře, zacílených na udržení příznivého obrazu tohoto 

politika v očích veřejnosti, a to i po jeho skonu. Určitou výjimkou, vymykající se černobílému 

vidění při hodnocení především politického odkazu K. Kramáře, neboť osobní aspekty nehrají 

v této monografii velkou roli, byl Kamil Krofta. Jeho dílo podává poměrně nezatížený pohled a 

rozbor na politickou praxi i teorii K. Kramáře v širším kontextu československých dějin a 

politiky11. Velmi stručný náhled do života a díla představuje „nejnověji“ brožura Františka 

Vencovského z roku 1992, jejímž cílem bylo přehledně a zevšeobecňujícím způsobem 

připomenout Kramářovu osobnost a činy.12 

Přistoupíme-li k hodnocení literatury a dílčích studií pojednávajících vždy z určitého 

věcného úhlu pohledu na K. Kramáře, tak zjišťujeme, že nejvíce publikací se zabývá a snaží 

postihnout Kramářovu proruskou politickou orientaci a vysvětlit jeho postoje ke spolupráci a 

fungování slovanské vzájemnosti. Tato problematika se také zrcadlí v jedné z prvních prací, která 

byla po roce 1945 osobě Karla Kramáře věnována. Po dlouhých letech mlčení o kramářovské 

tematice se teprve v sedmdesátých letech objevila práce Karla Hermana a Zdeňka Sládka, 

Slovanská politika Karla Kramáře13, na níž nedlouho poté navázal Z. Sládek statí o K. Kramářovi 

a Rusku v roce 191914, a v letech následujících doplnil Hans Lemberg.15 Tento německý autor ve 

svých studiích uplatnil znalost archivních dokumentů a své práce o jejich interpretaci z velké 

části opřel, i přestože ne vždy měl k dispozici úplné informace. Avšak jako jeden z mála a patrně 

                                                           
10 Dr. Karel Kramář : život – dílo – práce vůdce národa, I, V. Sís (vyd.), Praha 1936. Dr. Karel Kramář : život – dílo 
– práce vůdce národa, II, V. Sís (vyd.), Praha 1937. Odkaz a pravda Dr. Karla Kramáře, V. Sís (vyd.), Praha 1939. 
11 KROFTA, Kamil, Politická postava Dr. Karla Kramáře, Praha 1930. 
12 VENCOVSKÝ, František, Karel Kramář, Praha 1992. 
13 HERMAN, Karel - SLÁDEK, Zdeněk, Slovanská politika Karla Kramáře, Praha 1971. 
14 SLÁDEK, Zdeněk, Karel Kramář a Rusko v roce 1919, in: Slovanské historické studie, 1972, roč. 9, s. 145–197. 
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i jako jeden z posledních mohl při svém studiu vytěžit i Kramářův osobní deník, resp. tematický 

výtah z něj, vzniklý v průběhu konání pařížské mírové konference, po dlouhá léta uložený 

v Archivu Národního muzea a nyní již nenávratně ztracený. V podobném duchu, tedy 

zdůrazňováním Kramářovy slovanské duše a jeho rusofilství, pokračovali v devadesátých letech i 

tito autoři, mimo jiné Vratislav Doubek v syntéze Česká politika a Rusko 1848–191416 či dílčími 

studiemi Martina Lustigová17 a v neposlední řadě připomenutím Kramářova významu a oživením 

zájmu o něj i sborník vydaný k příležitosti 65. výročí Kramářova úmrtí18. Výše zmíněné práce H. 

Lemberga a M. Lustigové se dotýkají i Kramářova nejvlastnějšího tématu, čímž byla po roce 

1918 a natrvalo zůstala myšlenka vojenské intervence do Ruska. Tuto svou vizi začal v té době 

československý ministerský předseda rozvíjet v rámci jednání mírové konference v Paříži, jeho 

vystupování na tomto diplomatickém fóru a spolupodílnictví na dosažených výsledcích 

československou vládní delegací přibližují bohužel jen dvě svým rozsahem nepříliš obsáhlé 

studie, Polákova z roku 1930 a o poznání novější práce Jaroslava Šauera z roku 199319. 

Nelze opomenout ani drobné studie, neboť právě ty dotvářejí obraz o Kramářově 

osobnosti. Patřily by sem například práce věnované vztahu K. Kramáře k ruské emigraci 

v Československu a jeho nezištná pomoc těmto exulantům. V této souvislosti tu musí být 

zmíněna nejnovější monografie Jeleny Serapionová, případně diplomová práce Pavla Růžičky a 

rovněž příspěvek J. Čechurové ve sborníku ke Kramářovu 65. výročí úmrtí.20 Lákavá je i 

tematika sledující majetkové poměry a zajištění Kramářovy rodiny. Publikace jsou zaměřeny 

z větší části na Kramářovo vlastnictví v oblasti nemovitostí a mapují historii a osudy staveb, 

k jejichž výstavbě dal K. Kramář, společně se svou manželkou, impuls, konkrétně se to týká vil 

                                                                                                                                                                                            
15 LEMBERG, Hans, Cesta Karla Kramáře k Děnikinovi v roce 1919 : český politik v ruské občanské válce, in: 
Porozumění : Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, s. 165–187. LEMBERG, Hans, Ruská akce Karla 
Kramáře v Paříži 1919, tamtéž, s. 134–164. 
16 DOUBEK, Vratislav, Česká politika a Rusko 1848–1914, Praha 2004. 
17LUSTIGOVÁ, Martina, Předválečné rusofilství a slovanství Karla Kramáře, in: Slovanství a česká kultura 19. 
století, Z. Hojda - M. Ottová - R. Prahl (vyd.), Praha 2006. TÁŽ, Rok 1919 jako zlom v politické kariéře Karla 
Kramáře. Příspěvek na semináři Politika bez vavřínů, uspořádaný Masarykovým ústavem, 2005. 
18 Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí, L. Běloševská - Z. Sládek (vyd.), Praha 2003. 
19 ŠAUER, Jaroslav, Karel Kramář na mírové konferenci, in: Mezinárodní vztahy, 1993, roč. 27, č. 3, s. 84–92. 
POLÁK, M. Práce dr. Kramáře na mírových smlouvách, in: Sborník Dra Karla Kramáře k jeho 70. narozeninám, 
Praha 1930. O tématu se dočteme v edici korespondence Masaryk-Beneš, viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech 
z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, I, II, Z. Šolle (vyd.), Praha 1994, příp. též viz Dr. Karel Kramář : 
život – dílo – práce vůdce národa, I, V. Sís (vyd.), Praha 1936. 
20 SERAPIONOVÁ, Jelena, Rossijskaja emigracija v Čechoslovackoj respublike (20–30 gody), Moskva 1995. 
RŮŽIČKA, Pavel, Karel Kramař a ruská bílá emigrace v prvorepublikovém Československu. Diplomová práce FF 
UK, Praha 2001. 
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ve Vysokém, v Praze a jejich krymského sídla21. Jako poslední přispěla Miroslava 

Vandrovcová22, v jejímž pojetí se spojil výklad dědictví duchovního s hmotným a samozřejmě 

příspěvky ve sborníku z Kramářova jubilejního roku 2002. O K. Kramáře jako předsedu politické 

strany, která měla v prvním desetiletí 20. století neotřesitelnou pozici na české politické scéně, 

kterou ale potkal strmý pád, jenž šel poté ruku v ruce s poklesem autority jejího vůdce po roce 

1918, se zajímala ve své práci nazvané Druhý či první muž strany? J. Čechurová. Poskytla tak 

pohled na vzájemný poměr K. Kramáře s A. Rašínem.23 V této souvislosti je třeba podotknout, že 

neexistuje literatura ke konfliktu Beneš-Kramář, možné je vyjít pouze z historických a archivních 

pramenů a výše vzpomenutých spisů. Na druhou stranu sami aktéři této kontroverze věnovali 

pojednání o sporu nemálo energie a tak z jejich úvah můžeme čerpat. 

Neméně přitažlivá jsou i témata související s Kramářovým pohnutým životním osudem, 

který mu přichystal dostatek zkoušek. Řeč je tu především o mezidobí 1915–1917, kdy byl 

Kramář zatčen, obžalován a nakonec odsouzen k trestu smrti za svou odbojovou činnost a 

neloajální chování vůči rakousko-uherské monarchii v době první světové války. O této kritické 

etapě Kramářova života informují dvě práce – starší Tobolkova a novější od Jana Soukenky, jenž 

využil archivních dokumentů z procesu s K. Kramářem a knihu opatřil výmluvným věnováním: 

„K. Kramářovi, inspirátoru idey slovanského imperia, vídeňskému vězni a předsedovi Národního 

výboru, k sedmdesátým narozeninám“.24 Na jinou nepříznivou událost ze života prvního 

československého premiéra poukazuje též publikace Dušana Uhlíře, jenž svou studii zaměřil na 

hledání příčin a vysvětlení uskutečněného atentátu na Kramářovu osobu25. Úplně z jiné stránky se 

pokusila na K. Kramáře nahlédnout M. Lustigová, která upozornila na jeden výrazný aspekt 

Kramářova charakteru, na jeho výřečnost. Kramář jako schopný řečník byl tématem i její 

                                                           
21 PRŮKOVÁ, Martina, Osudy Kramářovy vily ve Vysokém nad Jizerou, in: Slovanský přehled, 2004, roč. 90, č. 4, 
s. 637–655. ŠETŘILOVÁ, Jana, Kramářova vila, in: Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí, s. 
47–51. 
22 VANDROVCOVÁ, Miroslava, Dědicové Karla Kramáře, in: Časopis národního muzea–řada historická, roč. 175, 
č. 3–4, 2006, s. 163–176. 
23 ŠETŘILOVÁ, Jana, Druhý či první muž strany? : ke vztahu Aloise Rašína a Karla Kramáře, in: Historický obzor, 
1994, roč. 5, č. 4, s. 114–118. 
24 TOBOLKA, Z. Václav, Proces Dra Kramáře a jeho přátel, Praha 1918. SOUKENKA, Jan, Karel Kramář 1914–
1918, Praha 1930. 
25 UHLÍŘ, Dušan, Šťastná hvězda ministerského předsedy, in: Anály ze Spálené ulice, Praha 1979. 
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diplomové práce a zároveň námětem několika konferenčních příspěvků a studií, pro které se staly 

základem Kramářovy projevy v Národním shromáždění v letech 1918–1937.26 

V poslední době zaznamenáváme nárůst kramářovské literatury, převážně monografické, i 

když se dostalo i na biografii, paradoxně z pera zahraniční badatelky27, která čeká na český 

překlad. Vzhledem k tomu, že se blíží jubilejní rok, sedmdesátého výročí Kramářova úmrtí, dá se 

očekávat, že další vědecké literární příspěvky ke kramářovské – nejednoduché a o to zajímavější 

– problematice budou přibývat a dobereme se tak komplexního poznání a pochopení této 

osobnosti, jejího díla i odkazu. 

 

Co se týče literárního zpracování osoby TGM jsme na tom ještě o poznání lépe, než 

v případě K. Kramáře. K tématu je přistupováno téměř ze všech možných pohledů a v rámci 

rozličných vědních oborů, jak k tomu Masarykova doširoka otevřená vědecká činnost a šíře jeho 

intelektuálního záběru vyzývá. Ovšem z množství titulů, věnujících se jedné z největších postav 

české i československé historie, je zapotřebí vybírat kriticky; i zde platí, že kvantita vítězí nad 

kvalitou. I v Masarykově případě stále ještě čekáme na systematicky zpracovaný moderní 

životopis, ačkoliv práce na něm již započaly a průběžné výsledky dávají tušit, že by mohl být 

tento dluh vůči naší historii brzy odčiněn. Zatím se ale stále opíráme o dílčí studie, na jejichž 

rozptyl je nesnadné jenom poukázat, vzhledem k jejich množství. Z tohoto důvodu představují 

cennou pomůcku bibliografie věnované osobnosti a dílu TGM28, pokoušející se zachytit a podat 

úplný soupis Masarykových vlastních prací knižních i časopiseckých a současně vytvořit 

bibliografii domácích i zahraničních prací pojednávajících o TGM. Na dobré cestě je i úplné 

zmapování Masarykova díla, které dostává jasné obrysy a přináší hmotné výsledky v podobě 

knižnice Spisy TGM. 

O Masarykovi psali již jeho současníci, ale s jeho odkazem se vyrovnávali především 

autoři píšící po jeho smrti a vyrovnáváme se s ním vlastně dodnes. Ti, kdo se na adresu TGM 

vyjadřovali či se zabývali jakýmkoliv tématem s jeho činností souvisejícím, přistupovali 

k hodnocení vždy pod vlivem jisté názorové orientace a přesvědčení, do něhož se nejčastěji 

                                                           
26 LUSTIGOVÁ, Martina, Projevy Karla Kramáře v Národním shromáždění v letech 1918–1937. Diplomová práce 
FF UK, Praha 2003. TÁŽ, Střední Evropa očima Karla Kramáře. Přednáška na konferenci Integration and 
disintegration of Central Europe. Plans and Reality, Praha 2005. 
27 WINKLER, Martina, Karel Kramář (1860–1937) : Selbstbild, Fremdwahrnehmungen und 
Modernisierungverständnis eines tschechisches Politikers, München 2002. 
28 T. G. Masaryk. Bibliografie k životu a dílu, I, II, O. Vochoč - Z. Pechalová, Praha 1992.  
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promítala doba a v ní vládnoucí ideologie. Nejvýraznější výsledky měly v minulosti dva pokusy 

o napsání syntetické masarykovské biografie – jedná se o práce vzniklé za prezidentova života 

z pera jeho osobních přátel a příznivců – Jana Herbena a Zdeňka Nejedlého. Práce druhého 

jmenovaného se měla stát nejpodrobněji a nejsystematičtěji zpracovanou biografickou sondou do 

života T. G. Masaryka, úsilí k tomu vynaložené se podařilo zhodnotit jen v pěti publikovaných 

dílech, v nichž autor dosáhl hranice roku 1885. Po roce 1937, rok vydání posledního pátého dílu, 

Nejedlý v práci nepokračoval a jeho syntéza zůstala torzem, i když z hlediska objektivnosti a 

pramenného zúročení torzem ceněným. Po válce na tyto autory nikdo nenavázal, v meziválečné 

literatuře místy až mytizovaný kult prezidenta osvoboditele nahradil nezájem, ignorace, případně 

odsuzování, což vedlo ke kritickému až odmítavému postoji k nepopiratelným zásluhám a odkazu 

TGM. Za doklad hluboce ideologicky pojatého výkladu dějin, jejichž obětí se stal právě Masaryk, 

poslouží upomínka na edice historického pramenného materiálu z padesátých a sedmdesátých 

let.29 

Další pokus o Masarykův komplexní životopis se datuje až do doby po roce 1989, kdy se 

logicky práce analyzující TGM ze všech úhlů pohledu opět hromadí, nejen v důsledku 

znovuobnovení činnosti Ústavu TGM. Tohoto úkolu se ujal Stanislav Polák, jehož práce je 

koncipována do předpokládaných sedmi svazků a je založena na důkladném studiu literatury a 

archivního materiálu, což dokládá bohatý vědecký aparát, přičemž autor současně deklaruje a, 

v již vydaných čtyřech svazcích mapujících léta 1850–1914, skutečně nabízí zpracování této 

látky čtenářsky přístupnou a vysoce literární formou.30 S. Polák si vytýčil rovněž krédo zpracovat 

tuto biografii nejen čistě faktograficky, ale rovněž, jak to masarykovskému ideálu odpovídá, 

doplnit ji o morální podtext. Podobně jako Kramář se i Masaryk dočkal biografie od zahraničního 

historika31, vydané nedávno v českém překladu. Jedná se o práci nestrannou, postavenou na 

interpretaci archivních pramenů. Kniha je rovněž syntézou všech českých, německých i 

anglických životopisných studií, kterou autor doplnil o údaje načerpané z archivního materiálu. 

Její předností je skutečnost, že podává Masarykův životopis a hodnotí jeho dílo chronologicky v 

kontextu vývoje české společnosti druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. V neposlední 

                                                           
29 Viz Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka, F. Nečásek - J. Pachta - E. Raisová (vyd.), 
Praha 1953. Dokumenty o protisovětských piklech československé reakce, F. Nečásek - J. Pachta (vyd.), Praha 1954. 
Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, I, Č. Amort - J. Pivoluska - A. Ch. Klevanskij 
- A. I. Nědorezov (vyd.), Praha 1975. 
30 POLÁK, Stanislav, Za ideálem a pravdou, I–IV, Praha 2000–2004. 
31 SOUBIGOU, Alain, Tomáš Garrigue Masaryk, Praha, Litomyšl 2004. 
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řadě máme dnes k dispozici i pokus jednoho ze znalců Masarykova díla Jaroslava Opata o 

zachycení základních rysů ideového a mravního profilu TGM v souvislosti českých, 

československých i evropských dějin32. J. Opat navázal na svou první práci z roku 1990, která 

byla více než jen dílčí studií k životu T. G. Masaryka a která mapovala jeden časový úsek jeho 

života, totiž léta 1882–1893.33 Obě monografie jsou faktograficky hodnotné s obsáhlým 

poznámkovým aparátem a díky promyšlené struktuře a skladbě jednotlivých kapitol i přehledné a 

srozumitelné, ačkoliv autor nechává mnohem více „hovořit“ historické prameny a svůj komentář 

omezuje na nezbytně nutnou míru. 

Za zmínku stojí práce, které hodnotí Masaryka jako filozofa a snaží se zpřístupnit a 

sumarizovat Masarykovo filozofické dílo. Výrazně v tomto ohledu vyčnívá studie Milana 

Machovce34. Je to jedna z mála prací, v níž autor podává důsledný popis Masarykovy filozofie a 

myšlenkového světa. Machovec tak navíc učinil velmi srozumitelně a Masarykovy názory vylíčil 

v kontextu jeho skutečného jednání, případně rozborem jeho vědeckých spisů. Jedná se o knihu 

velice přínosnou a dodnes patrně nepřekonanou, a to i přesto, že byla vydána koncem šedesátých 

let – což mimo jiné dokládá její značně uvolněný tón a též důraz na určitý přesah a nadčasovou 

platnost masarykovských myšlenek, které se právě v té době jevily jako hodně aktuální. 

K látce zabývající se vzájemným vztahem T. G. Masaryka ke K. Kramářovi lze odkázat 

na to, co bylo napsáno výše v souvislosti s literaturou o K. Kramářovi. 

Pro potřeby této diplomové práce byly využity především spisy TGM a literatura 

tematicky se dotýkající Masarykových válečných a poválečných aktivit, tzn. jeho vedoucí úlohy 

v rámci zahraničního odboje po roce 1915, dále jeho názorů na ruskou problematiku – resp. 

bolševismus – a konečně také literatura hodnotící Masaryka v prezidentském úřadu a v rámci 

nastaveného politického systému první republiky. 

Nejzevrubněji se seznámíme s Masarykovým zhodnocením „vlastní“ zahraniční akce z let 

1915–1918 ve spisu Světová revoluce a také v díle nazvaném Nová Evropa35, jejíž sepsání a 

následné vydání provázely nepříznivé okolnosti a komplikace. Základní verze Nové Evropy 

vznikla v Petrohradě v září – říjnu 1917, text byl poté tištěn na pokračování od ledna do dubna 

1918 v legionářských novinách Československý denník. V létě 1918 po svém příchodu do USA 

                                                           
32 OPAT, J., Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. 
33 TÝŽ, Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893. Příspěvek k životopisu, Praha 1990. 
34 MACHOVEC, Milan, Tomáš G. Masaryk, Praha 19682. 
35 MASARYK, T. G., Nová Evropa : Stanovisko slovanské, Praha 1920. 
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se Masaryk rozhodl vydat text knižně. Rukopis dokončil v říjnu a ve Washingtonu vyšel jako La 

Nouvelle Europe, The New Europe ještě téhož roku. Česky však Nová Evropa vyšla až o dva 

roky později. Ve Světové revoluci, které dal sám její autor podtitul „vzpomíná a uvažuje T. G. 

Masaryk“, první československý prezident obhajuje svoji politiku uplatňovanou v průběhu první 

světové války a s tím spojené historicko-politické koncepce. Zdůrazněn je i politický význam tzv. 

„osvobozenecké akce“ a podán podrobný výklad, jak republika vznikla. TGM v závěrečných 

kapitolách tohoto memoárově pojatého díla uvažuje nad politickým programem 

československého státu a potvrzuje svou tezi o tom, že zásadou a hlavní hodnotou národního 

programu má být demokracie a humanita a že k tomuto programu jsme předurčeni již svým 

vývojem a způsobem dosažení státní svrchovanosti. Nabytí státní samostatnosti chápe jako 

přirozené vyústění české otázky a nepřestává upomínat na potřebu mravnosti v politice. Podobně 

i Nová Evropa je dokumentem o boji za samostatnost, i když její těžiště se nalézá v pasážích 

věnovaných hodnocení příčin a následků světového válečného konfliktu z hlediska filozoficko-

historického, tedy výklad teoretický, nikoliv faktografický. Nastíněny jsou i vize poválečného 

uspořádání Evropy. Cílem je vyvození důsledků a poučení pro budoucí směřování 

československého národa. Celým pojednáním prostupuje duch humanismu a také mravní apel, 

který byl v masarykovském pojetí historie neustále přítomen. 

Důležitá a z praktického hlediska vysoce užitečná je edice dokumentů Cesta demokracie, 

vycházející na pokračování vždy pro určité časové období, avšak obsáhnout by v úplnosti měla 

celé Masarykovo prezidentské období 1918–193736. Program tohoto edičního projektu byl 

koncipován již Masarykovým osobním tajemníkem Vasilem K. Škrachem ve třicátých letech. Na 

svazky vydané v meziválečném období bylo navázáno a v současné době se ještě připravuje 

revidované vydání původního druhého dílu z roku 1934. Jednotlivé svazky obsahují osobní 

stanoviska prezidenta Masaryka k soudobým politickým problémům, s nimiž jsme seznámeni 

prostřednictvím oficiálních dokumentů prezidentského úřadu. Nejedná se tudíž o hlubší 

systematické práce, nýbrž o příležitostné texty, které Masaryka přibližují coby nejvyššího 

představitele ČSR v příslušném, prezidentském, období. Nejčastěji editovanými prameny jsou 

projevy, rozhovory, novinové články, ale třeba i korespondence. Editorům poskytují zásadní 

zdroj informací dva archivy a jejich příslušné fondy – AÚTGM a AKPR.  

                                                           
36 MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, V. Fejlek - R. Vašek (vyd.), Praha 2003. TÝŽ, Cesta demokracie, II, V. 
K. Škrach (vyd.), Praha 1934. TÝŽ, Cesta demokracie, IV, V. Fejlek (vyd.), Praha 1997. 
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Co se týče monografické literatury, tak na vypsání dějin československého odboje 

zahraničního i domácího se orientují dvě souhrnné práce. Vyčerpávajícím způsobem téma 

zpracovala ve své monografii Milada Paulová37, která svou práci vystavěla na zhodnocení často 

unikátních historických pramenů a ve výsledku podala podrobný výklad domácí odbojové 

činnosti, jejíž reprezentantkou byla tzv. Maffie, organizace, která posléze s Masarykovým hnutím 

operujícím za hranicemi úzce spolupracovala. Nověji se tématem zabýval Karel Pichlík38, který 

svůj zájem (společně s dalšími autory) soustředil i na jednu složku prezidentovi odbojové 

činnosti, a to na iniciativu ve věci výstavby zahraničního vojska, jehož vznik a působení ve 

Francii, Itálii a v Rusku v podobě legií zmapoval a současně s tím zdůraznil jejich místo v 

politickém programu české emigrace39. 

Masaryk a Rusko je téma, k němuž mnoho podstatného nalezneme ve výše uvedených 

spisech TGM, ty nám ozřejmí autorův všestranně zaměřený pohled na tuto zemi, ale nejen na ni 

samotnou, nýbrž i na poměry v ní panující – mimo jiné na to, jak Masaryk vnímal a posuzoval 

její úroveň politickou, kulturní i společenskou. Masarykovým teoretickým úvahám o Rusku, 

stejně jako těm Kramářovým, se věnoval V. Doubek.40 

O politické dějiny první československé republiky se zajímala Eva Broklová. Svou 

editorskou činností a svými pracemi se pokusila analyzovat politický systém meziválečného 

Československa a problémy „mladé demokracie“, na jejichž řešení se z velké části podílel tvůrce 

státu a jeho první prezident. Předmětem autorčina zájmu bylo postihnout na jakých principech 

tento systém fungoval a o jaké politické teorie se opíral.41 V této souvislosti nebyl opominut ani 

prezidentský úřad, jeho význam a hlavně otázka pravomocí v porovnání s ostatními reprezentanty 

státní moci, k čemuž E. Broklová přistoupila studiem a rozborem jak prozatímní ústavy ČSR, tak 

i jejími novelizacemi a poté ústavní listinou ČSR z února 192042. Své studie důsledně opírá o 

poznatky získané z dostupných historických pramenů, včetně písemností Masarykova osobního 

archivu. 

                                                           
37 PAULOVÁ, Milada, Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, I, Praha 1937. 
38 PICHLÍK, Karel, Zahraniční odboj 1914–1918 bez legend, Praha 1968. 
39 PICHLÍK, Karel - KLÍPA, Bohumír - ZABLOUDILOVÁ, Jitka, Českoslovenští legionáři : 1914–1920, Praha 
1996. 
40 DOUBEK, V., Česká politika a Rusko. 
41 BROKLOVÁ, Eva, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938, Praha 1992. 
42 TÁŽ, Prezident republiky československé, Praha 2000. První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru 
v lednu a únoru 1920, E. Broklová (vyd.), Praha 1992. 
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Stupňující se produktivita publikační a editorské činnosti Masarykova ústavu, dohánějící 

předsevzetí vytýčená již při vzniku této instituce v roce 1932, dává tušit, že v dohledné době bude 

k dispozici kompletní a kriticky zpracované Masarykovo dílo, což by měl být výrazný příspěvek 

a spolehlivý základ pro poznání mnohostrannosti odkazu TGM a impuls k jeho dalšímu 

modernímu historickému a nestrannému zhodnocení. 

 

1.3 Korespondence jako historický pramen 

 

Korespondence jako jakýkoliv jiný historický pramen v sobě nese určitou jedinečnost, tím 

pak, že stojí na hranici mezi soukromým a oficiálním tuto svou jedinečnost potvrzuje. Pokud se 

navíc podaří, jako v případě dopisů vyměňovaných mezi K. Kramářem a T. G. Masarykem, 

nashromáždit korespondenci oboustrannou a z hlediska časového alespoň rámcově ucelenou, 

vypovídací hodnota takového pramene výrazně stoupá. 

Dopisy patřily ve své době k velmi důležitému prostředku komunikace, často i jedinému, 

a platí to určitě i pro dobu prvorepublikovou a obzvláště pro náš případ, kdy byli oba pisatelé, 

kvůli značné vzájemné vzdálenosti k takové výměně informací vnějšími okolnostmi donuceni. 

Nebýt Kramářova odjezdu na jednání pařížské konference, vzájemná korespondence by asi 

v takové intenzitě nevznikla, i když na druhou stranu dopisy si oba korespondenti vyměňovali i 

tehdy, pobývali-li v Praze, nutno podotknout již ne tak pravidelně a v takovém množství. 

Na tomto konkrétním příkladu dochovaného epistolografického materiálu lze poukázat na 

prolínání dvou rovin oficiální a osobní, a dalo by se tak hovořit o dopisech charakteru 

polooficiálního. V korespondenci jde vlastně o dialog, mezi dvěma pisateli na větší či menší 

vzdálenost, kterým je potřeba nahradit chybějící osobní kontakt. Proto je také tématika různorodá 

a závisí vždy na korespondentech samých – na jejich osobnostním založení, vzdělání, názorových 

postojích, zaměření, příp. společenském či veřejném postavení a také na délce trvání jejich 

vzájemné odloučenosti – jaký předmět zájmu při svém dopisování zvolí či upřednostní. V případě 

kramářovsko-masarykovské korespondence jsou zvolená témata nasnadě, s ohledem na zastávané 

funkce v daném údobí. Prvořadě byly řešeny otázky související s počátky československé 

státnosti a mezinárodněpolitického zakotvení republiky (rozbor této problematiky je náplní 

příslušné kapitoly). Z toho vyplývá, že korespondence mezi K. Kramářem a T. G. Masarykem 

neodpovídá definici korespondence jako pramene soukromé povahy, který by měl přinášet 
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především pohled na soukromý každodenní život. Vyznění editovaných dokumentů je 

protikladné, neboť vypovídají spíše o politickém dění a historických událostech z pohledu jejich 

přímých účastníků. Každodennost i privátní život jsou v nich upozaděny a informace o těchto 

aspektech lze zachytit jen v náznacích –i přes to, že Kramář s Masarykem byli a zůstali 

dlouholetými přáteli – užitá forma, tedy vykání, tomu ne zcela odpovídá – vzájemně 

proklamovali, že jejich osobní poměr názorové neshody a odlišné pracovní metody zkalit 

nemohou. O osobních věcech se téměř nezpravovali, pohybujíc se převážně v názorových a 

myšlenkových konstrukcích či v řešení praktických problémů. Většinovou informativní vrstvou 

prostupují občasné emoční pasáže, charakter některých listů je čistě sdělovací, jiné vyjadřují 

názory a stanoviska k určité problematice a jiné vykazují prvky uměleckého textu. 

Dopis bývá často i literárním žánrem, což není tento případ – uvědomíme-li si, že se jedná 

o korespondenci sice všestranně zaměřených osob, ale ve své době asi ze všeho nejvíce politiků-

státníků, nelze nic takového ani předpokládat, snad jen podotknout, že dopisy K. Kramáře působí 

epičtěji a jsou mnohem více emocionálně zabarvené. Tím, že tento typ historických dokumentů 

vznikal bezprostředně po událostech, které měl tendenci popisovat, je o to postiženější velkou 

mírou subjektivity. Proto je v nich proti sobě postavena na jedné straně zpravodajská výpověď a 

na straně druhé osobní zaujatost, kdy autor mohl objektivní skutečnosti přizpůsobovat 

momentální situaci. 

 

Interpretace a práce s korespondencí, jako s pramenem značně subjektivním, obnáší 

důkladnou kritiku vnějších i vnitřních hledisek těchto historických dokumentů a ověřování jejich 

věrohodnosti. Každopádně platí, že i přes veškerá úskalí, která její hodnocení skýtá, je 

korespondence vydatným pramenem. Je třeba vždy počítat s diskontinuitou a torzovitostí a 

dopátrat se také jejích příčin, pokud to lze. Kritický přístup ke korespondenci vyžaduje 

konfrontaci s jiným typem pramene, což není vždy v plném rozsahu uskutečnitelné, avšak 

v tomto případě bylo možné porovnání s jinými prameny provést, a to dokonce s prameny 

stejného typu (osobní korespondencí), navíc totožného časového i tematického zařazení.43 

Vhodná je kombinace i s jinými prameny. Velkou roli hraje rovněž intenzita výměny 

korespondence a délka časové období, v jehož rámci je vyměňována – delší časový úsek je 

výhodou pro vyvození přesnějších závěrů. 
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Pod pojem vnitřní hledisko (mající také velkou vypovídací hodnotu, často zatlačovanou 

do pozadí na úkor interpretace obsahové) historického pramene spadá mimo jiné užitý jazyk. 

V této edici zpřístupněné dokumenty jsou napsány v češtině, avšak velmi často narazíme na 

cizojazyčné výrazy či celé pasáže a na nadmíru užití přejatých slov, což souvisí se znalostí cizích 

jazyků; zvláštností je užívání – především Kramářem – rusismů či frankofonních výrazů. Co se 

týče pravopisu, chyby se v textech dopisů vyskytují – z hlediska dnes platné pravopisné normy – 

mohlo se tak dít pod vlivem psychického vypětí či rozrušení (opět především u Kramáře), anebo 

spěchu při vytváření dopisu. Úprava rukopisů je poměrně ucelená a protože edičnímu záměru 

posloužily ve většině čistopisy dopisů (a nikoliv koncepty či opisy) převažuje v nich úhlednost a 

minimum škrtů. Podobné je to i s různými vpisky a poznámkami do textu, jejichž vypovídací 

hodnota také není zanedbatelná (činil je hlavně Masaryk, jehož úprava dopisů je více uvolněná a 

mají nejčastěji grafickou formu). Kromě ne vždy ideální čitelnosti autografů, které měli oba 

pisatelé značně vypsané, je zapotřebí v textech rozluštit i různé náznaky, narážky a velké 

množství zkratek. Co se týče formy a struktury dopisů – oba pisatelé se drží stabilně zavedené 

úvodní a závěrečné formule. Pravidelnost uvádění datace a oslovení (to se ustálilo již 

v devadesátých letech 19. století – v podobě „Milý příteli“) a závěrečného pozdravu, je důkazem 

jisté systematičnosti při psaní dopisů, i když postrádáme z větší části určení místa (doplněno na 

základě jiných pramenů, podobně jako v určitých případech datace). Tento způsob komunikace, 

skrze dopisy, byl pro oba muže jistě rutinní záležitostí. 

Ve slohu a stylu korespondence se odráží velká spousta faktorů, vzhledem k tomu, že se 

jedná o osobní pramen, může podléhat módnímu dobovému trendu, ale vypovídací kvalitu 

mohou ovlivnit individuální, psychologické i sociální faktory korespondentů. Lze tu jen 

připomenout široký záběr vzdělání K. Kramáře i T. G. Masaryk a jejich obecný přehled a 

znalosti, o čemž svědčí jejich vyjadřovací schopnost a užité prostředky, jasnost a vytříbenost 

v úvahách a formulacích. Korespondence Kramář-Masaryk nám nemůže ani příliš napovědět a 

podat svědectví o soudobém psaní dopisů, vzhledem k tomu, že šlo o natolik výjimečné 

individuality, které se od zbytku společnosti výrazně odlišovaly. Interpretaci stěžuje i potřeba 

určení totožnosti osob zmiňovaných v dopisech často nepřesně a neúplně. Komplikované 

dohledávání je usnadněno z části alespoň tím, že se jednalo ve většině případů o významné a 

přední politiky i státníky své doby, poněkud obtížnější bylo stanovení osob, vyskytují-li se jako 

                                                                                                                                                                                            
43 Rozumí se tím srovnání s vzájemnou korespondencí Edvarda Beneše s Tomášem G. Masarykem z let 1918–1919, 
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osoby úřednické apod. Při jejich identifikaci bylo zapotřebí využít jiných pramenných zdrojů či 

příslušné literatury. 

Korespondence je sonda do jedné etapy života a jeho pracovní náplně dvou osobností 

českých moderních dějin. Z typicky osobní korespondence bychom se dozvěděli pravděpodobně 

více o soukromí jejích tvůrců, ale takto převládají spíše objektivní informace nad popisem 

každodenního života a subjektivních životních zkušeností. 

 

                                                                                                                                                                                            
editovanou a zpřístupněnou Z. Šollem.  
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2 KAREL KRAMÁŘ A TOMÁŠ G. MASARYK : BIOGRAFICKÁ KOMPARACE – 

POLARITY VE VZÁJEMNÉM VZTAHU
* 

 

Antagonismus životních filozofií Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka byl podmíněn již 

jejich původem. V pozdějším rozdílném názorovém vývoji obou mužů jsou zcela patrné odlesky 

predispozic, které zároveň ovlivnily i jejich osobnostní charakter. Prvním z řady takových 

determinujících faktorů (odhlédneme-li od vrozených povahových vlastností), bylo prostředí, 

z něhož vzešli a které je formovalo v době dětství a mládí. Druhým takovým nezpochybnitelným 

činitelem bylo rodinné zázemí a s tím související sociální status. Tyto a další nezvratné příčiny je 

třeba respektovat při hodnocení Kramářova a Masarykova pozdějšího chování i názorové 

orientace. Poznání dispozičních předpokladů, kterých Kramář s Masarykem nabyli, vede ke 

snazšímu pochopení jejich opakovaného rozcházení, ideologické diference a konečně i 

k vysvětlení protikladnosti zastávaných principů politické práce. 

Karel Kramář se narodil 27. prosince 1860 ve Vysokém nad Jizerou. Sám sebe označoval 

jako „horáka“44 a po celý život zůstal krkonošským patronem a jako regionální patriot nedal na 

svůj rodný kraj dopustit. Podkrkonoší bylo nacionálně promíšenou oblastí a jakousi „hraniční 

českou baštou“45, čehož si obyvatelé této oblasti byli vědomi a jejich myšlením i cítěním český 

nacionalismus prostupoval a Kramář přítomnost česko-německé konfrontace přirozeně také 

vnímal. S rodným krajem byl nucen se záhy rozloučit, aby následující úsek svého života věnoval 

studiu – studiu více než kvalitnímu, na vyhlášených školách domácích i zahraničních. 

Podobných „vymožeností“ mohl Kramář požívat díky rodinnému zázemí a jeho 

vysokému standardu a zámožnosti, k čemuž se Kramářův otec Petr dopracoval vlastní pílí a 

umem. Petr Kramář byl úspěšným továrníkem, stavitelem a podnikatelem, kromě vlastnictví 

cihelny v Semilech, kde rodina žila od roku 1875, nechal vybudovat tkalcovnu v Libštátě. Ta 

měla sloužit jako zdroj příjmů a finančního zabezpečení pro jeho syna. Nabyté sociální postavení 

a z něj pramenící výsady a úcta ve spojení s hmotným vlastnictvím přivedly Petra Kramáře 

k veřejné činnosti, i když jen na místní úrovni. 

                                                           
* Srovnání je ohraničeno rokem 1914; období po tomto roce je náplní korespondence a zpracování dílčích témat 
následuje níže v textu. 
44 Paměti Dr. Karla Kramáře, K. Hoch (vyd.), Praha 1938, s. 27. 
45 Tamtéž, s. 29. 
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Dosažené vzdělání se nám automaticky musí jevit jako další určující prvek z hlediska 

později zastávaných názorových pozic a nepřekvapí, že u Kramáře i Masaryka představuje na 

svou dobu něco nadstandardního. Oba překračují zaběhnuté stereotypy v rozsahu nabytého 

vzdělání a všeobecných znalostí, vymykají se běžným mezím, i co se týče rozptylu jejich 

studijních zájmů, šíře kritického rozhledu, sečtělosti i informovanosti. Významnou roli tu sehrává 

rovněž aspekt jazykový, který jim umožnil bezproblémové studium v zahraničí. U Kramáře 

neměl studijní pobyt dopad odnárodňující, především díky jeho zakořeněnosti a rodinnému 

zázemí, které pocit sounáležitosti zdůrazňovalo, a tak si Kramář nemohl přestat uvědomovat, kam 

ve skutečnosti patří. U Masaryka k rozvinutí takovýchto pocitů nedošlo, což mělo vliv na jeho 

sklon ke světoobčanství. 

Karel Kramář absolvoval, z otcova rozhodnutí, malostranské reálné gymnázium, tedy 

gymnázium městské, české. Už jen to, že mladý Kramář musel tak brzy opustit domov a že 

studoval v Praze, svědčí o přesvědčení Kramářových rodičů zajistit jejich potomkovi špičkové 

vzdělání. Kramářovi se ho skutečně dostalo, a to aniž by se musel o cokoliv starat a bez 

jakýchkoliv hmotných starostí. Taková nezávislost provázela Kramáře po celý život, neplatilo to 

jen o jeho studiu, jeho zajištěnost byla absolutní. 

Po gymnáziu ve studiu pokračoval. Své celoživotní rozhodnutí učinil velmi záhy, i přes 

to, že se neshodovalo s představami, které měl o budoucnosti svého jediného syna Petr Kramář. 

Kramář mladší se rozhodl pro studium práv. Atypicky nezačal navštěvovat pražskou univerzitu, 

dva první semestry totiž strávil v zahraničí. Vzhledem k častému cestování a poznávání cizích 

zemí, k čemuž byl opět veden zejména otcem a výborné jazykové vybavenosti, v takovém 

postupu sám Kramář neshledával nic ojedinělého a pozoruhodného, napsal k tomu: „nebylo pro 

mne ničím ‚světoborným‘, že jsem šel první semestr právnické fakulty studovat do Berlína a 

druhý do Strassburgu.“46 Volbou studia práv si určil svou profesní dráhu, na německých 

univerzitách se jeho zájmy rozšiřovaly a upnul se ještě i k jiným oborům – národnímu 

hospodářství a finančním vědám, z toho Kramáře pak speciálně upoutala problematika sociální 

politiky. Znalosti a přehled, kterého se mu při studiu v Německu dostalo, byl neocenitelný – mohl 

tam studovat, ve své době, u největších odborníků na danou problematiku, na univerzitě v Berlíně 

u prof. Adolfa Wagnera a ve Štrasburku u prof. Gustava Schmollera. Kramář se stal stoupencem 

jejich myšlenek a názorových teorií. Teprve pak přešel do Prahy, kde pokračoval na právnické 

                                                           
46 Tamtéž, s. 47. 
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fakultě. Mimo to se věnoval aktivně studentskému životu spolkovému a politickému a také svůj 

volný čas vyplňoval cestováním po zahraničí. V roce 1884 byl promován doktorem práv a ihned 

téhož roku odjel poznávat cizí země (Francii, Anglii a další) a navázal na zahraniční studium, 

když navštěvoval znovu berlínskou univerzitu a posléze i pařížský institut politických věd, kde 

pronikal a seznamoval se s problematikou mezinárodní politiky. 

Lze konstatovat, že Kramář prožil dětství a mládí idylické, určující roli tu sehrála 

zajištěnost rodiny, která mohla umožnit utvářející se osobnosti mladého Kramáře více méně vše, 

co považovala pro jeho intelektuální rozvoj za nezbytně nutné a mohla jej podporovat v jakékoliv 

touze po poznání, vzdělávání se i v cílevědomosti. 

 

T. G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně, ale vzhledem k častému stěhování 

považoval za svůj rodný kraj celou oblast Hodonínska a nejraději vzpomínal na dětská léta 

strávená v Čejkovicích, rozhodně tu v Masarykově případě nevysledujeme pouta a vazby tak 

pevné jako u Kramáře. Co však se stejnou intenzitou jako Kramář mohl Masaryk vnímat již od 

raného věku, byly národnostní a kulturní odlišnosti. Moravské Slovácko byl kraj, v kterém vedle 

sebe žily hned tři národy – Češi, Slováci a Němci. I díky svým rodičům Masaryk tento aspekt 

vnímal bezprostředně a stal se mu znakem přirozeným, který dotváří mnohotvárnost lidské 

společnosti. Masarykova matka byla sice Češka, ovšem za léta služby na vrchnostenských 

panstvích se poněmčila, otec byl Slovák47. Tím se pro Masaryka stal nepochopitelným veškerý 

národnostní antagonismus, v němž se tehdejší česká veřejnost i politická reprezentace utápěla. 

Masaryk zažíval přesně opačné pocity než Kramářův blahobyt a uvědomění si nejasné identity, 

v něm mohlo probouzet pocity chybějícího zakořenění anebo nedostatečného územního či 

národnostního povědomí. Nebylo by to ovšem naposledy, kdy Masaryk působil jako cizorodý 

prvek. V důsledku takové vyřazenosti nebyl zatížen žádnými předsudky a tak byl otevřenější 

všem vnějším podnětům a později neměl problém přizpůsobit se kosmopolitnímu životu, ba 

naopak k němu tíhl. Podobně jako Kramářovi mu to usnadnila i vícejazyčnost pochycená 

v dětství.  

Hlavní roli v Masarykově výchově sehrávala matka, právě ona – budeme-li věřit vlastním 

Masarykovým slovům – zavdala impuls k tomu, aby šel studovat. Pokud jde o otce, synovo 

studium schvaloval, ačkoliv sám byl neučený. TGM se o něm vyjádřil dosti příkře a podal jeho 
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obraz možná až příliš jednostranně a zjednodušeně – prý byl „člověkem venkovským, 

neměstským, přírodním“48. Masaryk si skutečně vážil více matky, ona také stála v čele rodiny. 

Samotným rodičům se úplného vzdělání nedostávalo, o to cennější byl matčin přístup a podpora, 

kterou projevila. Vzhledem k tomu, že niveau rodiny se v sociálním žebříčku blížilo venkovské 

chudině, ležela na Masarykovi mnohem větší zodpovědnost a těžkosti, spojené hlavně s tím, že si 

cestu musel probíjet sám a to dost složitě. Stoupala tím však jeho míra samostatnosti. O to větší 

nadání a talent v něm musel být, aby dokázal veškerou nepřízeň překonávat. Vytrvalost a vůle i 

spoléhání se jen na své schopnosti jej musely posilovat a v jeho jednání nelze nalézt ani stopu 

lehkovážnosti. Ani zdaleka nelze naznačovat, že všechny tyto pozitivní vlastnosti Karel Kramář 

v porovnání s T. G. Masarykem pozbyl. Zcela jistě nikoliv, ale „idyla“ prožitá v dětských letech a 

v mládí v něm určitě nezanechala takovou potřebu po změně, jako v Masarykovi, který byl ve 

svém mládí konfrontován s nedostatkem a bídou a jen díky svému zaujetí se dokázal z takového 

prostředí vymanit, uvědomoval si, že takové štěstí nemají všichni a že tak jejich původ určí 

definitivně to, čím budou, aniž by dostali další šanci. Kramáře tak mohly nechávat klidným 

úvahy, které rozvíjel Masaryk již jako prezident. Zabýval se například otázkou sociálního 

problému ve výchově dětí, tvrdil, že všechny okolnosti, zážitky a zkušenosti „jsou hlubší, 

osudovější než to abstraktní kantorování ve škole a kázání jednou za týden v kostele! Sociální 

otázka je zvlášť otázkou výchovy“49. 

Předpokladem rodičů bylo, že se Masaryk vyučí, ten však nakonec absolvoval reálku 

v Hustopečích a v roce 1864 přešel do Vídně. Posléze pokračoval na německém gymnáziu v Brně 

a svá středoškolská studia zakončil na Akademickém gymnáziu ve Vídni.  

V hlavním městě monarchie zůstal i po maturitě, aby se zapsal na tamní filozofickou 

fakultu. Poněkud opožděně, což byl důsledek jeho sociálního znevýhodnění. Zvolil studium 

filologie, ale pomalu a jistě jej čím dál tím silněji přitahovala filozofie. Podobně jako Kramářovi 

se mu dostalo vzdělání od předních myslitelů v této oblasti a jejich vlivu se Masaryk neubránil. 

Jak prof. Theodor Gomperz, tak i Franz Brentano Masaryka nasměrovali – jednak k anglosaské 

pozitivistické filozofii a jednak k soudobé fenomenologii, tehdy v pojetí F. Brentana spíše 

psychologickým aspektům ve filozofii, a posléze k praktické filozofii, resp. ke zvláštnosti 

                                                                                                                                                                                            
47 Ponechme stranou hypotézy zpochybňující Masarykův původ a otcovství, jejich shrnutí nabízí mimo jiné práce A. 
Soubigoua, Tomáš Garrigue Masaryk, Praha, Litomyšl 2004, s. 19–26. 
48 ČAPEK, Karel, Hovory s T. G. Masarykem, Praha 19462, s. 9. 
49 Tamtéž, s. 27. 
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kombinace teorie a praxe ve filozofii, kterou Masaryk tolik obdivoval u Platona50 a k odmítání 

metafyziky. Vyústěním a propojením tohoto rozvětveného filozofického záběru byla Masarykovi 

sociologie, tehdy teprve se konstituující vědní i univerzitní obor. Než nastoupil na lipskou 

univerzitu, na níž se rozhodl prohloubit své filozofické vzdělání postgraduálním studiem, 

cestoval po Itálii – zalíbení v této zemi v Masarykovi přetrvalo po celý život. 

 

Jak Kramář tak i Masaryk se po ukončení svých studií vyznačují výjimečným kulturním 

rozhledem a širokým intelektuálním záběrem. Přesto s takovou škálou nabytých vědomostí 

směřují oba do politiky. Kramář přímo, Masaryk oklikou – přes profesorskou dráhu a 

publicistickou činnost. Právě v politice se pak jejich osudy prolínají, prvně se střetávají a načínají 

zde své osobní přátelství, ale i celoživotní názorové soupeření. 

V Masarykově případě je jeho směřování k politickému realismu snáze postižitelné a také 

snáze vysvětlitelné, kdežto u Kramáře tolik čitelné není. O tom, že byl Kramář rozhodnut stát se 

poslancem, nelze pochybovat, jak nás ubezpečuje sám ve svých Pamětech. I závěr svého studia 

přizpůsobil takovému rozhodnutí. Pravděpodobně ale nepředpokládal, že k tomu dojde tak brzy a 

že podlehne tolikerým okolnostem, neboť i on pomýšlel nejprve na akademickou, profesorskou 

dráhu: „Po prázdninách [1885] jsem odejel do Vídně. Nemyslel jsem, že tam zůstanu usazen – 22 

let!“51 Ve Vídni se chtěl Kramář v první řadě dopodrobna seznámit s problematikou finanční 

historie rakouského soustátí a také nasbírat materiál k tomuto tématu. Poznání vnitřního 

fungování státu považoval za dobrou průpravu i z hlediska předsevzaté poslanecké kariéry. Při 

své badatelské činnosti a studiu dějin Rakouska po roce 1749 se zajímal i o historii dřívější a 

narazil tak na neshody a rozličné přístupy k posuzování české státoprávní otázky, což ho dovedlo 

k formulaci vlastního názoru na tuto věc. 

Kramář s Masarykem se nad tématem českého státního práva sblížili. Kramářovi, 

vyjdeme-li z jeho spisu zabývajícího se touto otázkou52, nebyl boj za české státní právo, bojem 

proti Rakousku, nýbrž bojem za lepší Rakousko, současně také bojem za vytvoření demokratické 

ústavy a správy země založené na historických fundamentech a konečně mu nebyl ani bojem 

českého národa proti německému obyvatelstvu usazenému v českých zemích, naopak viděl v něm 

úsilí za trvalý smír obou národů. Byl to pokus přizpůsobit české historické státní právo 

                                                           
50 Tamtéž, s. 64. 
51 Paměti dr. Karla Kramáře, s. 64. 
52 KRAMÁŘ, Karel, České státní právo, Praha 1896. 
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současným poměrům v monarchii. Kramářovo pojetí českého státního práva v sobě mělo silné 

přirozenoprávní prvky, a právě na této platformě se myšlenkově přiblížil Masarykovi – jenže ten 

se posléze začal stavět ostře proti jakémukoliv historismu, povyšováním významu práva 

přirozeného. Tomu se Kramář bránil tezí, že „každá přirozenoprávní theorie stačí jen 

k odůvodnění národní samostatnosti – ale ne osobitosti zemí koruny české.“53. 

Kramář se takovými úvahami propracovával k jádru veškerého domácího politického 

dění, do něhož chtěl vstoupit přes publicistický orgán, který hodlal vydávat. Měl to být politický 

týdeník, nevázaný na žádnou stranu, i když z právě uvedeného stručného výkladu je zřejmé, že se 

ocitl na pozici bližší směru mladočeskému. Navíc i zde ještě doznívaly dozvuky otcova vlivu, 

který byl přesvědčeným odpůrcem tehdejší oficiální politiky, určované stranou staročeskou. 

Právě skepticismus národní strany ve věci státoprávního českého programu se Kramářovi 

nezamlouval, stejně jako spolupráce se šlechtou, která staročechy tlačila k politickému a 

sociálnímu konzervativismu, byť Kramář zůstal po celý život důsledným odpůrcem tradičního 

liberalismu a je považován za symbol českého konzervativního smýšlení. Zastavme se v tomto 

bodě ještě nad jednou nejasností, a sice proč vlastně Kramář nevstoupil rovnou do mladočeského 

tábora a vydal se oklikou přes realistické uskupení, jehož přední činitelé v prvotní fázi pokusů o 

aktivní vstup do politiky vyjednávali i se staročechy. Kramář odpovídá sám, nutno dodat trochu 

nepřesvědčivě, ale patrně byl charismatickým Masarykem v době, kdy si své názory teprve 

ujasňoval a hledal svou pozici, na přelomu let 1889 a 1890, ovlivněn natolik, že mu podlehl a 

nechal se jím, avšak jen dočasně, politicky vést – „znamenalo tedy spojení se s Masarykem 

postavení se do fronty proti všem, kteří u nás viseli na tradici […] Byl jsem přesvědčen, že je 

proto sebepoznání a přísná autokritika nejlepší cestou k dokonalosti. Boj proti vlastenecké 

shovívavosti zejména na úkor pravdy a lepšího přesvědčení byl mně plně sympatickým.“54 

Kramář se pustil do politiky s mladistvým zápalem a jeho progresivní názory, řečnické nadání, 

diplomatické schopnosti, právní vzdělání i finanční nezávislost naznačovaly slibnou politickou 

budoucnost. 

Idea realismu a využití kritického tiskového orgánu pro politickou agitaci byly však 

prvořadě Masarykovy vklady, s kterými přispěl do boje za obrodu české společnosti konce 19. 

století. I on se zabýval otázkou českého státního práva a pohroužil se do studia českých dějin. 

Zdůrazňoval potřebu dějinného vědomí a tento prvek spojoval také s mravním apelem. Než se ale 

                                                           
53 KROFTA, Kamil, Politická postava Dr. Karla Kramáře, Praha 1930, s. 21. 
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mohl do takového zápasu za transformaci české společnosti pustit, musel si projít 

komplikovaným životním obdobím. 

Masaryk v roce 1882 vstoupil na pražskou českou univerzitu, svým naturelem, vzácnou 

otevřeností a přístupností všemu novému, ale i rozpětím, kterého dosahoval jeho intelekt a 

vědomosti – zvláště uvědomíme-li si, že začínal jako kovářský učeň – působil v Praze trochu jako 

zjevení a rozhýbal stojaté vody zdejší vědecké obce a samozřejmě zkostnatělou, provinciální 

univerzitní instituci. Zároveň na sebe strhl pozornost, posléze uvidíme, že s vícero negativními 

dopady než pozitivy. Ale zpočátku to jednu výhodu mělo. Masaryk jako vzor táhl, a tak se kolem 

něj seskupily podobné výrazné osobnosti, převážně z mladší generace univerzitních profesorů, 

která byla ochotna akceptovat Masarykův realistický program. T. G. Masaryk se stal 

uvědomělým a bojovným kritikem za nápravu společenských poměrů a celá osmdesátá léta jsou 

nabyta názorovými střety, polemikami, osobními kampaněmi a ostrými útoky na jeho osobu, 

v nichž není vždy docela možné se úplně orientovat, ale hlavně dopátrat se v nich podstaty 

problému, neboť ta bývá překryta nánosy osobních invektiv a urážek. Masaryk měl do všech 

důsledků naplňovat tezi o tom, že patří mezi tu hrstku jedinců, kteří za cenu toho, „že se později 

dostanou do čítanek, musejí téměř vždy za svého života v Praze prožít pravý očistec“.55 

Masaryk nechtěl svou vědeckou činnost provozovat samoúčelně, hledal v ní přesah a také 

smysluplnost, ihned proto napravuje chyby, které se mu zdají jako zásadní nedostatky. Postrádal 

moderní a kritickou tiskovou bázi, a tak aby rozpohyboval nečinné pražské intelektuální elity, 

začíná vydávat se svými spolupracovníky měsíční revue Athenaeum, na jejíž stránkách se snaží 

dokázat, co má být opravdovým smyslem vědy. Ne to, aby byla provozována pro sebe samu, 

v uzavřeném kruhu lidí, ale aby byla „službou životu“56 a veřejnou záležitostí. Přímo názornou 

ukázkou takového boje do všech důsledků byl boj o pravost Rukopisů. Měl ukázat, co skutečně je 

funkcí vědy, navíc se v něm prolnuly zřetele nacionální a mravní, prvně tu zaznamenáváme 

„masarykovský termín“ humanity, tedy morální odpovědnosti vědce za to co činí, což později 

Masaryk přisoudí i politice a lidem jí provozujícím. Už třeba jen to, jak se k rozvířené rukopisné 

kampani stavěl Kramář, dosvědčuje, jak vzdálen byl od ostatních Masaryk a v čem spočívala jeho 

nonkonformita a prozíravost: „[…] v rukopisné otázce, která byla tehdy hlavní politickou 

aktualitou vnitřního českého života a jejímž representantem byl Masaryk, nestál [jsme] na 

                                                                                                                                                                                            
54 Paměti dr. Karla Kramáře, s. 81–82. 
55 MACHOVEC, Milan, Tomáš G. Masaryk, Praha 19682, s. 87. 
56 Tamtéž, s. 69. 
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stanovisku bojovných odpůrců Rukopisů, - ovšem také ne na stanovisku dra Jul. Grégra a prof. 

Kvíčaly.“ Rukopisy byly národu, dle Kramáře, mravní oporou a posilovaly jeho sebevědomí. 

Svůj názor obhajuje tak, že to pro něj byla, „ačkoliv jsem v otázkách pravdy a poctivosti byl vždy 

až úzkostlivě nedůtklivý, pia fraus, omluvitelná tím, že nám Habsburkové a Koniáši pálili naši 

literaturu […]. Na druhé straně jsem ovšem nemohl souhlasiti s obviňováním dokonce 

z vlastizrady v tom, když vědci bezohledně hájili své vědecké přesvědčení. […] národní vědomí 

bylo už pevně zakotveno v duších českého lidu a mohli jsme už snést pravdu […].“57 

Z rukopisného boje se stala věc novinářská a politická a Masaryk tak vpadl přímo do 

aktivní politiky. Stejně jako s úrovní vědy nebyl spokojen ale ani s ní a jeho kritice neušla ani 

česká žurnalistika. Zejména Masarykovým přičiněním byl založen Čas. Realisté však drželi 

pohromadě spíše díky názorové a generační sounáležitosti, než kvůli shodě na nějakém 

společném programu a prosazování společných zásad. Byli si vědomi jen toho, že chtějí napravit 

poměry, českou žurnalistiku i univerzitu (odkud většina z příslušníků tohoto proudu vzešla) a to 

prostřednictvím aktivní, pozitivní politiky, chtíc zajít vždy k meritu věci a neodvolávat se na 

dogmatiku. Protože neexistovala programová ani stranická základna, a její vytvoření se jevilo 

jako nadbytečné, rozhodli se realisté pro politiku v rámci jedné ze stran stávajícího bipolárního 

politického rozvrstvení. 

Na společném odporu vůči stávajícím a hlavně nehybným politickým poměrům a na 

potřebě kritiky tehdejších tvůrců české politiky se Kramář s Masarykem shodovali, dodejme na 

tomto místě, že shoda mezi nimi panovala i v zájmu o sociální politiku a také o Rusko. Nyní však 

bylo jejich primárním záměrem pokusit se reformovat český politický život, dodat mu nový 

impuls a probudit jej k větší aktivitě. Nejprve se tak mělo dít skrze vydávání nezávislého a hlavně 

kritického týdeníku sledujícího detailně veškeré veřejné dění a upozorňujícího na všechny 

nešvary v něm vládnoucí.  

O přístupech k této věci hovoří mimo jiné též dochovaná soukromá korespondence mezi 

vůdčími představiteli realistického hnutí, mluví se o tzv. triumvirátu v podobě Josef Kaizl, Karel 

Kramář a Tomáš G. Masaryk. Alespoň v náznaku si tu přibližme obsah dopisů z let 1889–189358, 

které si mezi sebou vyměňoval Kramář s Masarykem (učiňme tak i pro srovnání s tematickou 

náplní dopisů, jež jsou editovány v této diplomové práci a které mapují období po třiceti letech). 

                                                           
57 Paměti dr. Karla Kramáře, s. 80. 
58 Viz Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář, J. Bílek - H. Kokešová - V. Quagliatová - L. Swierczeková 
(vyd.), Praha 2005. 
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Hlavním tématem korespondence z přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století je tedy 

soudobé politické dění, a to ve smyslu obecného společenského dění vůbec. V počátcích 

vzájemné kramářovsko-masarykovské spolupráce se dopisy zaměřují na kritiku politických 

poměrů na sklonku 19. století a vyjadřují společný nesouhlas s vedením oficiální české politiky. 

Masaryk s Kramářem v nich hledají způsob, jak českou politickou scénu oživit. Ponaučením se 

z chyb tehdejší české politické reprezentace dospívají k rozhodnutí, vytvořit neformální 

alternativu, ale především zformulovat závazný program. Své myšlenky, spíše však podněty 

k ostrým polemikám, prezentují v tisku, v novinách a časopisech prostřednictvím článků, na něž 

v dopisech odkazují, čímž nám zároveň přibližují dění v české i německé žurnalistice na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let 19. století. Z korespondence je možné dále čerpat informace 

k vzájemným vztahům tří nejaktivnějších představitelů realistického hnutí, tj. právě Kaizla – 

Kramáře – Masaryka, včetně osobních záležitostí, sledovat, jak se jednotlivě podíleli na vzniku 

tohoto nového politického proudu a zároveň střetávali v otázce jeho budoucího směřování. Zde 

šlo o to, jakým způsobem využít soupeření mezi mladočechy a staročechy ve svůj prospěch, zda 

do politiky za těchto poměrů vůbec vstupovat anebo, kterou ze stran posílit a reformovat dle 

vlastních představ.59  

Masarykovi se z jeho filozofujícího pohledu museli mladočeši a staročeši jevit jako jedno 

a totéž, avšak pro svůj návrh vytvořit z realistů stranu třetí, která by se vyhranila jak vůči 

mladočeskému radikalismu tak i vůči staročeskému konzervativismu, nenašel podporu, takový 

krok se jevil jako příliš riskantní. 

Téměř ve stejné době, co realisté neuspěli v jednáních se staročeskými představiteli o 

případné spolupráci, začalo vyjednávání s vytipovanými zástupci strany opoziční, mladočeské. 

Lze na to pohlížet jako na doklad nevyhraněnosti realistického směru. 

Druhý pokus o sloučení už realistům vyšel a s vedením národní strany svobodomyslné 

vyjednali podmínky fúze a stvrdili ji svými podpisy. Masarykovo členství ve straně se však stalo 

pouze krátkou epizodou, ve straně jednoduše nezdomácněl. Neuspokojovalo ho to, že stranický 

program stojí a padá jen na tom, co je vytýkáno staročeské předchůdkyni, tedy na negativním 

                                                           
59 Existovaly však kontakty mezi širším okruhem osob „realistického smýšlení“, které podporovaly úsilí po změně. 
Dochovaná korespondence mezi nimi by bezesporu ještě mnohé doplnila a výrazně přispěla k poznání této etapy 
českého politického myšlení. V této souvislosti je potřeba upozornit a poukázat na připravovanou edici 
korespondence, kterou si vyměňovali v letech 1884–1895 J. Kaizl a T. G. Masaryk. Je totiž nepochybné, vzhledem 
k věku i politickým zkušenostem, že tím, kdo z vedení realistů Masaryka mohl korigovat a také korigoval 
v jednotlivých rozhodnutích, byl mnohem více J. Kaizl, než K. Kramář. 
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konceptu. Masaryka také znechucoval radikalismus strany a nenaplňování, resp. ani náznak snah 

o naplňování zásad, které si před fúzí s mladočechy stanovili. Ve straně tak od počátku zastával 

opoziční stanovisko, na rozdíl od Kramáře, který se stal jejím disciplinovaným členem a 

výkonným poslancem. Dostáváme se k zásadnímu rozdílu mezi K. Kramářem a T. G. Masarykem 

v jejich přístupu k provozování politické praxe. Masaryk se nespokojil s pouhým ziskem 

mandátu, na rozdíl od zbylých realistů, včetně Kramáře. Ten vnímal již tehdy, jako dosti mladý a 

perspektivní politik, který dosáhl na poslanecký mandát v prvním možném termínu, poté co 

krátce před volbami dovršil věk potřebný pro pasivní volební právo, z pragmatického hlediska, 

jako dělání kompromisů a politiku možného a uskutečnitelného. Masarykovi bylo dělání politiky 

mnohem širším pojmem. Jsou to vlastně veškeré záležitosti lidské pospolitosti60. 

Ze strany odešel s přesvědčením, které zformuloval a později uveřejnil v memorandu z 

července 1893. Spis vznikl jako náhradní řešení, neboť Masarykovi nebylo umožněno hájit se 

přímo v zasedání výkonného výboru národní strany svobodomyslné, a tak to, co nemohl vyjádřit 

přímo ve schůzi, když byl čelními představiteli mladočeské strany napadán, shrnul v tomto 

prohlášení. Tvrzení v něm uvedená působí jako svědectví o Masarykových neměnných názorech 

na podstatu a smysl politiky i na principy politické práce. V memorandu se uvádí: „Já si kladu 

otázku: Máme, podle toho soudíc, určitý program, a jaký? Víme dosti bezpečně, jakou cestou se 

bráti? Jsme důslední a upřímní, upřímní sobě a lidu? Kdo má věděti, co chceme, ne-li my? Slovo 

o ‚vůli národa‘ tu nestačí. Odpovědni jsme my ne národ;[…] národ za politiku nynější odsuzovati 

bude nás a bude nás odsuzovati brzy, neboť s programem tak neprojasněným, s programem tak 

neupřímným nemůže se pro národ nic značnějšího vymoci. Kdyby se alespoň říci mohlo, že tato 

naše dvojakost je podmíněna ‚politickým‘ rozdílem taktiky a programu, – ne! Ráz našeho 

postupu je nepoměrně pasivní, příliš negativní, ne dosti pozitivně organizátorský. […] Často 

stavíme do popředí ideje vedlejší, dobrých svých idejí a velikých cílů nedosti důrazně a nedosti 

důsledně hájíme. Vždy je lepší, jestliže politikové jsou větší svých programů.“61 

Kramář se posléze v mladočeské straně našel, Masaryk nikoliv. Kramář i Kaizl posuzovali 

možnosti přeměny mladočeské strany k obrazu svému reálněji, než tak činil Masaryk. Rozešli se, 

poprvé, ale nikoliv naposledy. Záminkou pro Masarykovo vzdání se poslaneckého mandátu a 

posléze i pro odchod ze strany byla právě tzv. Šromotova aféra62, M. Kučera to shrnul slovy, že 

                                                           
60 MACHOVEC, M., Tomáš G. Masaryk, s. 70. 
61 Viz Přílohu, dok. č. I. 
62 Viz tamtéž. 
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„pro českou politickou scénu, zaplněnou různými intrikami, bylo složité Masarykovo stanovisko, 

které nebralo ohled na hranice stran a akcentovalo metafyziku morálky v politické praxi.“63  

 

Období, v němž se všichni soustředili na téma „slučování“ ať s tou či onou stranou, je 

zároveň dobou snad nejintenzivnějšího kramářovsko-masarykovského vztahu. Jejich kontakty 

jsou skutečně přátelské, plné vřelosti a shody. V té době se Kramář vydává na poznávací cestu do 

Ruska, Masaryk mu byl nápomocen radou a zároveň mu zprostředkoval kontakty, kterých 

Kramář z velké části využil. Masaryka také o průběhu cesty detailně zpravoval. Kramář se 

nesporně do této akce pustil inspirován Masarykem, kterého zas na druhou stranu mohl těšit 

takový zájem mladšího kolegy, vnímaného trochu z paternalistického nadhledu. Později však 

Masaryka muselo hodně překvapit tak silné zaujetí, spíše fascinace Ruskem a to jak se Kramář 

nechal unést ruským idealismem, kulturou i životním stylem. Kramáře takové zbožňování 

východní velmoci dovedlo až k nekritickému panrusismu64. 

 

Kramář jako politik a Masaryk jako politik, to jsou diametrálně rozdílná pojetí téhož, tedy 

správy věcí veřejných. Ukažme si to na příkladech z let 1889–1914. Kramářova politická hvězda 

v devadesátých letech předminulého století i v prvním desetiletí století následujícího stoupá. 

Kramář se stává předním a snad i nejvýznamnějším reprezentantem české politiky v rámci 

Rakousko-Uherska. Sklízí uznání za uskutečňování oportunní politiky, tedy takové, která je 

Masarykovi ztělesněním něčeho nepatřičného a nízkého, jakékoliv ubírání ze zásad mu nebylo 

vlastní. On sám raději uskutečňuje svůj přístup angažovanosti, i když s občasnými pokusy o 

                                                           
63 KUČERA, Martin, Příspěvek k výkladu vzájemného vztahu K. Kramáře a T. G. Masaryka, in: České země a 
Československo v Evropě 19. a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. Dr. R. Kvačka, J. Dejmek - J. 
Hanzal (vyd.), Praha 1997, s. 140. 
64 Karel Kramář při svém prvním pobytu v Rusku v roce 1890 v této zemi poznal svou budoucí ženu. Byla jí 
Naděžda Nikolajevna Abrikosová, rozená Chludová, pocházející z bohaté moskevské obchodnické rodiny, vlastnící 
tkalcovny. Od 1879 byla provdaná za Alekseje Aleksejeviče Abrikosova, význačného ruského továrníka, s nímž 
měla čtyři děti. Složitost a úskalí vztahu K. Kramáře a N. N. Abrikosové přiblížil, na základě analýzy jejich 
vzájemné korespondence, Radovan Pekař – viz Milostná korespondence Karla Kramáře Naděždě Nikolajevně 
Abrikosové, in: Slovanský přehled 2004, roč. 90, č. 1, s. 129-162. A protože není možné oblast soukromou od té 
politické v životě jedné osoby oddělovat (což u Karla Kramáře platí dvojnásob), je nepochybné, že i vliv manželky 
se promítl v Kramářově politickém chování. Rovněž Masarykovu nekonvenčnost zdůrazňoval jeho sňatek a 
manželství s Charlottou Garriguovou, původem Američankou, klavíristkou, překladatelkou a později velkou 
propagátorkou a aktivistkou ženského emancipačního hnutí. U Masaryka byl takový krok skutečně jen potvrzením 
jeho světové orientace; mýty bořil třeba i tím, jak se ke svému manželství postavil – odmítl totiž rozvíjet degradující 
názor na ženu a svůj vztah pojal jako vztah dvou rovnocenných bytostí, čehož nemalým důkazem bylo i přijetí 
Charlottina dívčího jména za své. A tak i ve výběru manželek, v jejich původu, sociálním statusu i myšlenkovém 
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triviální stranickou politiku. Masaryk se v pojetí politické praxe jeví spíše jako zastánce tzv. 

nepolitické politiky, příp. jako filozofující politik, který do ní vnáší nová témata a zájem o jiné 

skutečnosti, které se životů lidí ve společnosti dotýkají mnohem více než běžná kupř. stranická 

politika či napětí mezi státy. Masaryk přichází s tématy jako rodina, výchova, vzdělanost, kultura, 

věda či morálka, vyplývající mu z jeho filozofie, která je vlastně zájmem o existenci člověka.65 

Protože byl uvyklý na postoj v opozici, neváhal se věnovat, po odchodu z mladočeské strany, po 

celá devadesátá léta naplňování svého politického ideálu.  

Je to doba, v níž Masaryk zakládá vědeckou a literární revue Naše doba, vytváří a 

publikuje své spisy zaměřené na českou otázku a angažuje se, mimo jiné asi nejviditelněji, 

v polenském případu66 i v dalších jiných. Poté, co byl znovu zvolen do říšské rady v roce 1907, 

se mu stal také parlament fórem, v němž se mohl prát za své ideály67. Na říšské radě vystoupil 

například ve věci tzv. Wahrmundovy aféry68, kdy ve svém projevu podal analýzu obecného jevu 

– protikladu církevního a vědeckého světového názoru, zapojil se do řešení balkánské otázky, v 

souvislosti s anexí Bosny a Hercegoviny a na půdě parlamentu vyjádřil rovněž politickou 

podporu obviněným v tzv. záhřebském velezrádném procesu69. Tato opakovaně vedená kritika na 

                                                                                                                                                                                            
založení, lze shledávat něco signifikantního pro názorovou inklinaci K. Kramáře i T. G. Masaryka a také 
dokládajícího jejich protikladnost. 
65 MACHOVEC, M., Tomáš G. Masaryk, s. 70. 
66 TGM dne 5. prosince 1907 vystoupil v 41. schůzi říšské rady se svou řečí o antisemitismu a proti klerikalismu, 
zároveň předložil poslancům rezoluci za svobodu vědy a vysokého školství. Ve svém projevu se mimo jiné vrátil k 
„hilsneriádě“ – k politické kampani doprovázející soudní proces s Židem L. Hilsnerem, obžalovaným a odsouzeným 
za rituální vraždu. T. Masaryk znovu zdůraznil, že jej, i přestože vyvolal revizi procesu, samotný případ nezajímá a 
že rozhodně nemá v úmyslu chránit samotného Hilsnera (tj. povinností orgánů policejních a justičních), nýbrž že 
chce prvořadě chránit křesťany před pověrou, které propadají a ochránit tak celý národ. Takto to také zformuloval v 
brožuře, kterou k této problematice uveřejnil – Nutnost revidovati proces polenský, Praha 1899. Masaryk na tomto 
příkladu opět poukázal na důležitost a nutnost dodržování obecných etických principů a lidské humanity. 
67 Více k tématu viz KOVTUN, Jiří, Slovo má poslanec Masaryk. Masarykovy parlamentní řeči, Praha 1991. 
68 L. Wahrmund byl profesor církevního práva na innsbrucké univerzitě. V lednu 1908 uspořádal přednášku na 
námět katolický světový názor a svobodná věda, promluvil i o nepřekonatelném rozporu mezi názorem církevních 
autorit a vědeckým názorem. Masaryk analyzoval později propuknuvší tzv. Wahrmundovu aféru, aniž by se osobně 
zastával rakouského profesora, ale hájil jeho právo na vlastní názor a jeho šíření, současně odsuzoval veškeré agitace 
a represálie namířené proti Wahrmundově osobě. 
69 Rakouská zahraniční politika byla programově protislovansky zacílena. Ruku v ruce s tím byla uměle vytvářena 
kampaň proti Srbsku, jejímž vyústěním byl „záhřebských proces“ z března 1909. V něm byly třiapadesáti 
obviněným, údajným členům revolučního spolku Slovenski Jug, přisuzovány velezrádné úmysly. Proti 
neoprávněnosti procesu, který nebyl ve své podstatě procesem soudním, nýbrž politickým se postavil T. G. Masaryk. 
Svou kritiku vystavěl na nedostatečnosti důkazního materiálu a sám se pustil do hledání skutečných nejen domnělých 
dokladů iredentistických aktivit obžalovaných. Podnikl v tomto směru osobní vyšetřování, jehož výsledkem bylo 
mimo jiné zjištění, že obžaloba je vystavěna vesměs na falzifikátech a že historik H. Friedjung byl jedním z těch, 
kteří fabrikovali tyto podkladové dokumenty na rakouském ministerstvu zahraničí. Přímé instrukce k takovému 
postupu měly pak vycházet bezprostředně od šéfa zahraničního úřadu A. L. Aehrenthala. V roce 1910 skončila celá 
aféra soudním přelíčením s V. Vasićem, bělehradským novinářem, který měl dosvědčit, jakou úlohu při výrobě 
padělků sehrál rakouský vyslanec v Bělehradě hrabě Forgách.  
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adresu rakouské zahraniční politiky, která byla současně upozorňováním na panující poměry 

v ministerstvu zahraničních věcí, měla ve svém důsledku na svědomí vyvolání Friedjungovy a 

Vasićovy aféry. 

Už z výše naznačených postojů ve věci státoprávní je patrné, že Kramář tíhnul 

k oportunismu, byl mu cizí, tak jako Masarykovi, i radikalismus, ale bojovat s ním chtěl 

nastolením stranického programu, který označoval jako tzv. pozitivní politiku. Byla to více 

otázka zvolených prostředků a taktiky, co Kramáře od Masaryka odvádělo. Program politického 

pozitivismu spočíval v provozování parlamentní politiky, která by byla ochotna podporovat 

jakoukoliv vládu, která by projevila jistou míru shovívavosti a pochopení pro historické 

oprávnění českého národa v jeho dobývání lepších pozic kulturních, hospodářských i politických 

v rámci rakouského soustátí. Hlavním polem působnosti Kramářovi byla Vídeň a půda říšské 

rady. Jednou a nejhlavnější složkou jeho práce v parlamentu byl politický zápas za prosazení 

všeobecného volebního práva, což by slovanskému živlu zajistilo náležité zastoupení 

v zákonodárných sborech. Se stejným, ne-li větším odhodláním, se Kramář věnoval politice 

zahraniční. Patřil mezi tu hrstku českých poslanců a politiků, kteří měli veliké ponětí, o čem 

mluví, vyjadřují-li se na téma mezinárodních vztahů. Vzhledem ke svému vzdělání a jeho častým 

návštěvám a pobytům v zahraničí se toto téma stalo Kramářovým odborným tématem, ačkoliv se 

později zúžilo na jedinou oblast, tedy propagaci novoslovanství, resp. panrusismu. Dospěl 

k němu přes obavy z velkoněmeckých aspirací a kritikou Trojspolku, v němž bylo Rakousko plně 

ve vleku Německa. Proto se mu rýsovalo jediné možné a českému národu prospěšné řešení – 

proti nebezpečí úzkého sepětí s Německem a rakouské závislosti na něm, které mohlo monarchii 

vtáhnout do německých velmocenských hrátek – sblížení s Ruskem. 

Kramář se myšlence novoslovanství oddal zcela, zastínila snad veškeré jeho činy a konání 

na počátku nového století, až do roku 1914 a v nové dimenzi znovu po roce 1918. Existuje-li 

nějaké racionální vysvětlení pro Kramářovo přeorientování se z politika konstruktivního, tj. ve 

své době realistu a posléze propagátora pozitivní politiky, až k politikovi zastávajícímu 

idealistické vize v podobě konkrétních projektů k uskutečnění všeslovanské vzájemnosti, pak 

může být snad jediné – totiž takové, že Kramář mohl cítit úpadek svého vlivu a po dosažení 

vrcholu politické moci v devadesátých letech, toužil v těchto sférách setrvat co nejdéle a své 

postavení „vůdce národa“ udržet. A právě tato oblast zahraniční politiky, v čele s programem 

všeslovanské spolupráce, mu nabízela široké pole pro vlastní realizaci a zviditelnění se. Politický 
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úpadek a ztráta autority se pomalu ale jistě dostavovala a silně emocionální Kramář to těžce nesl. 

Ranou byl výsledek voleb roku 1907, kdy voliči prvně rozhodovali na základě všeobecného 

volebního práva (mimochodem prosazovaného právě i Kramářem), kde se jasně ukázalo, že 

mladočeská strana není schopna konkurovat novým masovým politickým silám, v podobě 

socialismu či agrárního hnutí. Bylo zapotřebí nalézat nová nosná témata a nový program a 

samozřejmě stranu reformovat a přizpůsobit ji novým poměrům. Kramář se iniciativy chopil po 

svém a vrcholem jeho úsilí bylo zformulování návrhu ústavy Slovanské říše, to však byla politika 

čistě osobní, nikoliv stranická, které by se měl Kramář z postu předsedy svobodomyslné strany 

věnovat především. 

Rok 1914 se stal zlomem v politické kariéře Karla Kramáře, tehdy byl stále ještě jako lídr 

strany na výsluní politického vlivu a přestože vyššího úřadu (tj. předsedy vlády) dosáhl později, 

lze tvrdit, že větší vážnosti požíval právě v tomto předválečném období. Úcta, která mu byla 

projevována po roce 1918, byla spíše úctou za zásluhy a za prodělaná příkoří, v podobě věznění, 

příp. i uskutečněného atentátu. Vypovídá o tom, její pomíjivost a povrchnost. 

Masaryk se v době Kramářova boje za všeobecné politické uznání a vlastní slávu, 

pohyboval na okraji politického života. Svou pokrokovou stranu nedokázal začlenit do politické 

spektra tehdejší monarchie, a ačkoliv byl poslancem, poslancem aktivním a bojujícím, jeho 

manévrovací prostor tím byl zeslaben. Nedokázal najít ani podporu pro svůj program, v němž se 

kombinovaly prvky široké správní, hospodářské a kulturní autonomie s úsilím po změně 

rakouské společnosti a jejích priorit ve směru demokratickém, sociálním i nacionálním.70 Karta 

se tak jako v případě K. Kramáře obrací v roce 1914, kdy se Masaryk dostává do nové polohy. 

Vrhá se do boje za uznání české samostatnosti odchodem do zahraničí, aby tam zajistil podporu a 

rozšířil povědomí o české otázce. Na jeho úsilí, při němž využil i otázku slovanské vzájemnosti 

v politické praxi, se nám ukazuje neadekvátnost označení Masaryka jako „filozofujícího 

politika“, který v porovnání s Kramářem, politikem „dosahujícím“ úspěchů pro český národ skrze 

pozitivní politiku, nebyl schopen dosahovat skutečných a hmatatelných výsledků. Neboť byl to 

právě Masaryk, který dokázal tuto, vnímáno dnešním úhlem pohledu, klamnou představu 

slovanské vzájemnosti využít a pracovat s touto ideou k dosažení vytčeného cíle. Stala se mu 

nástrojem válečné propagandy, i přes to, že si o ní nedělal vůbec žádné iluze, v životaschopnost 

všeslovanského ideálu nevěřil a přílišné naděje nevkládal ani do Ruska. 

                                                           
70 DOUBEK, Vratislav, Česká politika a Rusko 1848–1914, Praha 2004, s. 265. 
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V roce 1914 se již po několikáté Kramář s Masarykem názorově rozcházejí, sami 

protagonisté posléze tvrdí, že v přímém důsledku tzv. Švihovy aféry.71 Roli sehrálo zcela jistě 

mnohem více zřetelů, z nichž nepodstatný nebyl ani ten fakt, že Kramářovi trvalo nepoměrně 

déle, než dokázal rozpoznat fatálnost a přelomový význam, který z hlediska emancipačních snah 

českého národa, v sobě skrýval anarchistický čin vraždy následníka rakousko-uherského trůnu a 

nato navazující vyhlášení války. Masaryk byl v tomto směru daleko prozřetelnější dokázal 

střízlivěji odhadnout stav věcí. Svůj odbojový program formuloval záhy po těchto historických 

událostech, s jeho naplňováním neváhal a přistoupil rovnou k činům. Vycházel přitom 

z předpokladu, že Rakousko-Uhersko již reformovat nelze a definitivně se s ním rozešel. Kramář 

odmítl zajít tak daleko a setrval na státoprávních pozicích, pokud viděl nějakou alternativu, tak ta 

se odvíjela od všeruského řešení. 

Dramatická roztržka ohledně Švihova konfidentství poznamenala neblaze počátky 

protirakouského odboje a oběma činitelům trvalo určitý čas než opět našli cestu k oboustranné 

spolupráci. Po vypuknutí války zvolili opačné taktiky při sledování stejného cíle, tedy české 

samostatnosti a úplné státní svrchovanosti. K. Kramář byl součástí domácí rezistence, jedním 

z reprezentantů domácího odbojového centra – Maffie, kdežto T. G. Masaryk zahájil zahraniční 

akci, tedy mezinárodní boj za samostatné Československo. To, že i činnost vyvíjená v době 

světového válečného konfliktu – spojená později se sporem o větší či menší míru zásluh na 

dosaženém výsledku – se stala dalším článkem z řetězce vzájemných kramářovsko-

masarykovských polemik, nepřekvapí a plně to dotváří mozaiku protikladného vztahu Kramář-

Masaryk, vystavěného na vzájemném potýkání a následném hledání cest zpět, ke kýžené 

společné práci. 

 

Karel Kramář byl politik parlamentního ražení, zatímco Masaryk byl politikem 

teoretizujícím. Z hlediska politické kariéry platí, že Karel Kramář byl úspěšnějším politikem a 

státníkem – alespoň do roku 1918. T. G. Masaryk byl ve výše nastíněném období spíše solitérem, 

pokud se týče veřejného vystupování. Nalézal se mimo stranický i politický systém, kdežto 

Kramář byl jeho nedílnou součástí, participoval na něm a dařilo se mu jej značně ovlivňovat. 

Dějinným paradoxem je, že po roce 1918 platí charakteristika přesně opačná. 

                                                           
71 Viz dok. č. 56 a 57. 
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Co se však týče osobního poměru, dá se zjednodušeně říci, že po celý život mezi 

Kramářem a Masarykem fungovala jakási nepsaná gentlemanská dohoda. Je to patrné i 

z dochované korespondence, v níž se křivka jako symbol vztahu reflektuje. Kramářovsko-

masarykovské polemiky nesklouzly nikdy v osobní nevraživost či nepřátelství, pracovní i věcné 

rozpory jejich osobní poměr sice omezovaly, ale nerozložily. Maximálně nastávala období 

odmlčení, ale pokaždé následovaná intenzivní snahou po dohodě a spolupráci, která by mohla být 

plodnou a hlavně přínosnou pro český národ. Více než názorová shoda panovala mezi oběma 

ideová polarita, a tak lze vzájemný vztah charakterizovat jako neustálý souboj s těmito 

protiklady. Absolutnímu rozchodu se však Kramář s Masarykem úspěšně ubránili a vždy mezi 

nimi vítězila tendence hledat smírná řešení. 
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3 KAREL KRAMÁŘ A TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK VE SVÝCH DOPISECH – 

TEMATICKÝ ROZBOR DOCHOVANÉ VZÁJEMNÉ KORESPONDENCE 

 

Z časového hlediska je předmětem tohoto rozboru období 1918–1936, i když těžiště 

analýzy se nachází převážně v roce 1919, případně 1921. Obsahově jsou pak dopisy reflexí 

počátků a budování první československé republiky, s čímž korespondují každodenní problémy, 

zatěžující existenci nového státu. Prvorepublikové vůdčí představitele trápilo řešení 

vnitropolitických úkolů, otázky sociální, hospodářské, ale neméně i zahraničněpolitické. Jejich 

specifikace a rozbor bude následovat v příslušných kapitolách. 

 

Před samotným uvedením jednotlivých témat, která vzájemná korespondence nabízí, si 

připomeňme, jaké bylo veřejné postavení obou korespondentů v závěru roku 1918 a z jakých 

pozic před tehdejší československou veřejnost předstupovali. 

Tomáš Garrigue Masaryk se vracel do Československa ze své tři roky trvající zahraniční 

mise jako vítěz, který společně s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem 

vybojoval československou samostatnost. Na pražském nádraží, kam 21. prosince 1918 již jako 

prezident republiky z Itálie dorazil, jej jako první uvítal Karel Kramář72 – tehdy předseda vlády, 

jak to ustanovila ženevská ujednání a 14. listopadu 1918 slavnostně stvrdilo ve své první 

ustavující schůzi Revoluční národní shromáždění. Kramář si totiž udržel a v jistém smyslu i 

posílil své výsadní postavení ve veřejném životě v počátcích československého státu. Vděčil zato 

tomu, jak se choval před první světovou válkou – kdy patřil k největším propagátorům a 

obhájcům tzv. pozitivní politiky, odmítající radikalismus a naopak posilující politické i 

hospodářské pozice českého národa postupnými malými kroky, skrze dělání kompromisů – ale i 

tomu, jak se choval v jejím průběhu. Po vypuknutí války, poté co se rozhodl za Masarykem do 

zahraničí neodejít, se ihned zapojil jako jeden z prvních do činnosti tajného odbojového výboru 

Maffie. Krátce nato v květnu 1915 byl však zatčen a odsouzen pro vlastizradu k trestu smrti. 

Hlavním důvodem Kramářovy perzekuce byla spíše jeho novoslovanská koncepce a také to, že se 

odmítl podílet na prohlášení loajality českých politiků vůči monarchii. Nakonec vše dospělo 

k tomu, že dříve než rozsudek nabyl platnosti, došlo ke změně na trůnu a nový císař Karel jej 

                                                           
72 Srovnej telegram K. Kramáře T. G. Masarykovi z 20. prosince 1918, dok. č. 4. a telegram T. G. Masaryka K. 
Kramářovi z 20. prosince 1918, dok. č. 5. 
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v červenci 1917 amnestoval. Ačkoliv ho prožité trauma na určitou dobu vyřadilo z veřejného 

života, byla mu přisouzena role mučedníka a v politice se stal brzy uznávanou autoritou. Působil 

jako symbol českého národního hnutí. Těžil z toho mimo jiné tak, že byl jmenován předsedou 

nově vzniklé, vlastně sjednocené, strany státoprávně demokratické, která v této době získala 

dominantní zastoupení ve vzniklých zastupitelských orgánech. Utvrdil se, že zaujímá 

v československé poválečné společnosti čelné postavení. Vrcholem pak bylo dosažení 

premiérského postu, které paradoxně odstartovalo Kramářův politický pád. 

Masaryk byl do určité míry v opačném postavení. Nově nabytou popularitu a mezinárodní 

uznání, kterého se mu za války dostalo, musel doma teprve potvrdit. Převážnou částí českého 

národa byl stále považován více za filozofa než praktického politika. Byl vnímán jako osobnost, 

která se svými názory vymykala a odlišovala od ostatních. To, co jej však činilo výjimečným, 

bylo odhodlání, s jakým byl ochoten své názory obhajovat a v neposlední řadě i uvést do praxe, 

stát si za svým přesvědčením (často proti většině) bez ohledu na nepříjemné důsledky, popř. se 

nebát a přijímat kritiku a konečně i schopnost své tažení dovést vždy ke kýženému cíli. Touto 

svou rozdílností či neústupností – v českých poměrech trochu atypickou – ale i svým 

neobyčejným vzděláním a pracovitostí vzbuzoval v lidech i přes určitý respekt mnohem více 

rozpaky a nedůvěru. Česká společnost si Masaryka spojovala hodně se žurnalistikou – to když 

v roce 1883 začal redigovat vědecký časopis Athenaeum – ale asi hlavně s různými pokusy 

odtabuizovat určitá témata. Prvně šlo o „rukopisný boj“ v letech 1886–1887, pak o „hilsneriádu“ 

z podzimu 1899 a v roce 1910 o tzv. „velezrádné procesy“. Podobných sporů Masaryk podstoupil 

před rokem 1914 jistě více, ale nepozvedly vlnu veřejného zájmu a diskusi (což bylo za časté 

Masarykovým úmyslem) natolik, aby se těm třem předešlým vyrovnaly. Ono jinak téměř každé 

Masarykovo vystoupení třeba v podobě přednášky či publicistický projev anebo vydání knihy 

zneklidňovalo okolí a vynucovalo si polemické reakce. Ale československá veřejnost ho 

definitivně přijala a začala ho plně respektovat až od té doby, kdy byla seznámena s jeho činností 

za hranicemi a s mezinárodním uznáním, kterého dosáhl. Stal se tím zakladatelem 

československého státu a jeho prvním prezidentem. Nic na tom nemohla třeba změnit ani ta 

skutečnost, že jeho politická kariéra před válkou nebyla příliš úspěšná. Po nevydařeném pokusu 

reformovat mladočeskou stranu zevnitř, který skončil roku 1893 rozchodem, se rozhodl opět 

podrobit stranické disciplíně teprve v roce 1900. Od toho roku až do vypuknutí války 
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reprezentoval, resp. stál v čele, realistické strany – tj. svým politickým vlivem strany nikterak 

významné.  

 

3.1 Mírová konference v Paříži – Kramářovo hodnocení konferenčních poměrů a 

československých aspirací 

 

Karel Kramář jako předseda vlády Československé republiky pobýval od počátku roku 

1919 v Paříži, jako účastník mírových jednání. Tomáš G. Masaryk jako prezident 

Československé republiky byl trvale přítomen v Praze. Díky této okolnosti, mohla být napsána 

jejich vzájemná korespondence. K tomu, aby mohly spolupracovat a ve shodě vést státní 

administrativu byla nezbytně nutná jejich vzájemná komunikace, a jiná možnost než výměna 

dopisů nepřicházela tehdy v úvahu. Dopisy nám zprostředkovávají krom veskrze soukromých 

záležitostí i problematiku veřejnou. Tomuto paradoxu, tedy uskutečňování debat nad 

formulováním zásad vládní politiky skrze neúřední, soukromou korespondenci, vděčíme za to, že 

můžeme proniknout do způsobu fungování státního aparátu či do názorových konstrukcí 

nejvyšších představitelů státní moci v raném období existence Československa. Vzhledem 

k tomu, že K. Kramář setrval v Paříži více jak půl roku – celkem devět měsíců po dobu trvání 

konference – je dochované korespondence dostatek na to, aby bylo možné utvořit si obraz o 

názorech a návrzích obou pisatelů na řešení zásadních politických otázek. I když je zapotřebí 

podotknout, že právě tato forma – „správa země vedená na dálku“ – byla alternativou spíše 

nešťastnou a pro následný vývoj v republice faktorem více destabilizujícím než utužujícím 

poměry v zemi, vzhledem k tak dlouhé nepřítomnosti ministerského předsedy. 

V lednové a únorové korespondenci roku 1919 se Kramář, který psal častěji a obšírněji 

než Masaryk, z velké části věnoval dění na konferenci. S postupem doby ustupoval popis 

pařížských poměrů do pozadí a Kramář se v tomto kontextu omezoval jen na poskytování 

nezbytně nutných zpráv. I když se konferenční jednání teprve rozbíhala, Kramář už tehdy 

hodnotil a předvídal věci budoucí. Jeho dopisy jsou plny nespokojenosti a nesouhlasu nad 

stanovisky jednotlivých delegátů. Z Kramářových dopisů nevyčteme mnoho pozitivního a 

především nezískáme z nich objektivní obraz o dění na konferenci. Pokud bychom hledali 

věcnost a požadovali informace o průběhu a výsledcích jednání, hlavně s ohledem na 

československé zájmy, museli bychom se namísto Kramářových dopisů zaměřit na interpretaci 
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dopisů, zasílaných do Prahy – nejen na zahraniční úřad, ale i samotnému prezidentovi republiky – 

ministrem zahraniční Edvardem Benešem.73 Hodnotíme-li však korespondenci K. Kramáře, 

dostáváme se do sféry osobní. Způsob, kterým svou politiku provozoval, nebyl věcný ani 

diplomatický, byl spíše individualistický, velikášský a dá se říci, že až vášnivý. Rozhodně přesný 

opak racionální střízlivosti, kterou reprezentoval Beneš. Poněvadž značná tíha odpovědnosti 

ležela právě na ministrovi zahraniční, nemohl Kramář vlastně ani takové objektivní zprávy do 

Prahy zasílat, o to více prezidenta zpravoval o svých náladách, o tom, jak na něj jednotliví politici 

a samotný průběh konference působí a hlavně podával silně emocionálně zabarvená hodnocení. 

Z Kramářových stížností také vyplývá, že chybně předpokládal, že na konferenci bude moci 

jednat v nejvyšších kruzích, počítal s tím, že s ním nejvýznamnější představitelé dohodových 

států jako Woodrow Wilson, Lloyd George či Georges Clemenceau budou jednat jako se sobě 

rovným. Naproti tomu byl Beneš stoupencem zákulisního vyjednávání, o jehož prospěšnosti 

svědčí i dosažené výsledky. Jako příklad Kramářova velkého sebevědomí, s kterým na půdu 

konference vstupoval, poslouží jeho nářky nad tím, jak byl několikrát odmítnut britským 

ministrem zahraničí A. J. Balfourem: „[...] nemohu se dostati k Balfourovi. Už mne to začíná 

urážet – a nemám chuti dát si to tak docela klidně líbit.“74 „[...] hned jak jsem přišel, a požádal 

Balfoura o rozmluvu, nedostal jsem ještě, po 14 dnech pozvání, abych k němu přišel. Nejedná se 

o mne, [...] cítím v tom nedostatek respektu k našemu národu, poněvač jsme noví, poněvač nás 

teprv uznávají.“75 Takové události Kramáře deprimovaly, což se v jeho chování odráželo čím dál 

silněji. Beneš o premiérově osobní zatrpklosti do Prahy psal a Kramářův scestný a 

naddimenzovaný úsudek o sobě samém kritizoval. 

K. Kramář se však ve své korespondenci dotkl i několika věcných témat, pomineme-li 

„ruskou záležitost“ – které je zapotřebí věnovat více prostoru (viz kapitolu 3.2), to byla těšínská 

problematika, v Kramářově podání spíše protipolská agitace, plynoucí z premiérovy averze vůči 

polským státníkům a tvrdým politickým způsobům, kterých využívali k prosazování vlastních 

nároků. S Poláky, resp. se spojenci o těšínské otázce jednal především E. Beneš, čehož dokladem 

je jeho vzájemná korespondence s T. G. Masarykem. Ačkoliv na pařížské konferenci 

spolupracovali K. Kramář s E. Benešem ve zdánlivé shodě, po jejím skončení a návratu obou 

                                                           
73 Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, I, II, Z. Šolle (vyd.), 
Praha 1994. Především lednová a únorová korespondence je plna údajů o předkládaných a projednávaných návrzích, 
které se v té době teprve rýsovaly.  
74 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. ledna 1919, dok. č. 8. 
75 Viz Přílohu, dok. č. II. 
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delegátů do republiky se mezi nimi rozhořel ostrý spor, ve kterém se přeli o vzájemné zásluhy 

dosažené na konferenci a o podílu na nich (o osobním poměru Beneš-Kramář rovněž dále v textu, 

viz kapitolu 3.4). Kramář, v domnění o Benešově upřímnosti, Prahu tolik neinformoval, volné 

pole působnosti přenechal svému ministrovi a Masaryka vždy upozorňoval na to, že k věci bude 

psát více Beneš. 

Právě Kramář s Masarykem (dodejme a s Benešem) byli tvůrci československé zahraniční 

politiky a jejího mezinárodního zakotvení. Preference prozápadního či anglosaského kurzu 

nebyla nikým zpochybňována, ani Kramářem, ten ale na druhou stranu doufal, že prolnutím 

prozápadní orientace s těsnou spoluprací s Ruskem přinese republice ještě výhodnější zajištění a 

mnohem bezpečnější postavení v rizikovém prostoru etnicky různorodé střední Evropy. Rusko 

zůstávalo jediným sporným bodem zahraničněpolitické koncepce ČSR, ale o to složitějším ve 

svém řešení. Do jaké míry zahrnout Rusko do těchto vizí, a tedy i do jaké míry se pokusit využít 

potenciálu této země a hledat u ní pomoc, byly otázky, na něž nacházet odpovědi znamenalo víc 

než jen prorokovat, vzhledem k tomu do jaké krize a společenského rozvratu se tato země 

propadala. Vyústění války a bolševický převrat v Rusku uskutečnění takové koncepce zhatily, 

což si Kramář, na rozdíl od Masaryka, nebyl ochoten připustit. T. G. Masaryk poté, co Rusko 

vypadlo ze hry v důsledku rozpoutání občanské války a následné sovětizace země, vlastně 

pokračoval ve „své“ zahraniční akci, která pro něj de facto končila přijetím mírových ujednání a 

zabezpečením československých hranic. Díky své prozíravosti mohl spolu s Benešem ideově 

setrvat prakticky na téže zahraničněpolitické linii, která trvale zdůrazňovala potřebu spolupráce 

s dohodovými mocnostmi, tedy se západními demokraciemi. Že byl takový postoj pro 

československý stát v době jeho konstituování výhodný, dalo za pravdu Masarykovi i jednání na 

mírové konferenci, neboť to byly výlučně západní velmoci, které udávaly směr a které v konečné 

fázi o požadavcích jednotlivých delegací rozhodovaly. 

Dáváme-li ale na jedné straně za pravdu Masarykovi, neměla by na straně druhé upadnout 

v zapomnění ani Kramářova varování. Když tvrdil, že bez znovuobnovené demokratické ruské 

velmoci, nemá střední Evropa, tj. i Československo, šanci odolat německému šovinismu, možná 

ani sám nevěřil, za jak krátký čas dojdou jeho slova naplnění. Nemýlil se ani ve svém tvrzení, že 

Rusko bude hledat spojence právě v Německu. Masaryka upozorňoval ve svém memorandu 

z února 1919, které vypracoval na základě seznání konferenčních poměrů, že v tom, že se žene 
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Rusko do náručí Německa, je potřeba spatřovat i klíč naší situace76. Z Kramáře spolupracovníka 

se pomalu stával jeden z mála zarputilých kritiků masarykovsko-benešovské koncepce zahraniční 

politiky státu, pro což je možné nalézt spoustu dokladů i v editované korespondenci z roku 1919. 

Sarkastická poznámka učiněná „jen tak“ na okraj zářijové dopisu, když už se čas konference 

nachyloval, je prvním nepatrným náznakem pozdější konfrontace. Kramář v souvislosti 

s rozuzlením těšínského problému napsal tato slova: „Ta ‚orientace na západ‘ nemá zrovna 

nejskvělejší výsledky...“ 77, avšak pohybujeme se v době, kdy oba státníci stále ještě proklamují 

oboustranný respekt a potřebu vzájemné spolupráce při budování státu.  

Spor o to, zda a s jakými zeměmi hledat spojenecké svazky tedy víceméně neexistoval. S 

programovou orientací, shledávající záštitu a budoucí zajištění bezpečnosti československého 

státu ve Francii, panovala naprostá shoda napříč celým domácí politickým spektrem. Bylo natolik 

evidentní, že Československá republika, rozkládající se v poměrně nevýhodném geopolitickém 

prostoru, v oblasti národnostně promíšené, musí svou bezpečnost založit na spolupráci 

s velmocemi. Velké plus, o kterém se Kramář zmiňuje ve svých dopisech, byl fakt, že zájmy 

hájené československou delegací se shodovaly se zájmy Francie, považované alespoň z počátku 

za rozhodujícího činitele konference. Takovým prioritním zájmem bylo udržení poválečného 

statu quo, který musel odolávat tažení poražených zemí, volajících po revizi systému daného 

mírovými smlouvami. Bylo už snad jen tragickým vyústěním, že se nově vytvořený 

československý stát dostal do strategického sevření těchto poražených zemí – Německa, 

Rakouska a Maďarska. Kramář doporučoval, že by bylo potřebné vytvořit „slovansko-

francouzský blok na kontinentě - jen tak budeme my Slované rovnocenným činitelem mezi 

velikými i malými národy světa.“78 

Výrazem politické orientace republiky na Francii byly vojenské dohody z roku 1919, 

uzavřené E. Benešem. ČSR podřídila své vojsko přímo vrchnímu veliteli spojeneckých armád 

maršálu Ferdinandu Fochovi a přímým důsledkem smluv bylo jmenování gen. Maurice Pellé 

prvním náčelníkem hlavního štábu československé armády. Na druhé straně jejich přijetí hrozilo 

vyvolat roztržku s Itálií – dalším spojencem. Kramář proto ve svém dopisu z 11. února 1919 píše: 

„Bojím se toho, poněvač by mohlo přijíti ke komplikacím, které by mohly Itálii proti nám 

poštvati, což by nyní nebylo příjemno. Myslím tudíž, že by mohl převzíti úkol Italy odstaviti gen. 

                                                           
76 Tamtéž. 
77 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi [před 3. zářím 1919], dok. č. 60. 
78 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. dubna 1919, dok. č. 24. 
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Pellé. On je nejvyšším generálem v naší armádě. […] Přijde-li ku konfliktu, bude to konflikt mezi 

Francouzi a Italiány, v kterém my ovšem budeme držeti Pellé,– ale přece nebudeme v tom 

direktně.“ 79 Ale už několik dní poté, 28. února, píše v jiném tónu: „Ohledně italských důstojníků 

na Slovači myslím, že je potřebí býti hodně rozhodnými a netrpěti prostě všecky ty italské 

‚machle‘ s Maďary.“80 Jelikož československá armáda fakticky neexistovala, resp. tvořily ji 

pouze dobrovolnické jednotky či v lepším případě vracející se italští legionáři, museli v ní velet 

důstojníci zahraniční. V prvním konfliktu, který republika podstoupila na Slovensku s maďarskou 

armádou, veleli československé armádě důstojníci italští. Poté, co se vztahy mezi Itálií a Francií 

začaly prudce vyhrocovat, postavila se československá diplomacie jednoznačně na stranu Paříže. 

Italové pak nesli velice těžce to, že ČSR podřídila své vojsko přímo vrchnímu veliteli 

spojeneckých armád maršálu Fochovi a následně i to, že Beneš podepsal výše zmíněné vojenské 

dohody. Jednoznačná a nikým nezpochybňovaná orientace na Francii, která byla konstantou 

československé zahraniční politiky v etapě mezi válkami, byla také do jisté míry ovlivněna 

chováním zbylých dohodových mocností. 

 

Účast československé delegace a koncepční příprava na zápas o mezinárodní uznání 

hranic státu byl první významnější úkol, který stál před československou diplomacií. Ministr 

zahraničí E. Beneš již před konferencí, pobýval v Paříži, odkud se vlastně po skončení své mise 

v rámci zahraniční odbojové akce nevrátil. Po ustanovení vlády tak odpovědnost za zahraniční 

politiku a veškerou agendu s tím spojenou přejal premiér. O dění doma byl E. Beneš informován 

prezidentem Masarykem, a ještě předtím než republiku opustil, předsedou vlády K. Kramářem. 

Ten, jak bylo výše zmíněno, se také spolupodílel na vypracování státní zahraničněpolitické 

koncepce, ačkoliv se to na základě znalosti jeho dalších politických kroků činěných v oblasti 

mezinárodních vztahů, téměř vždy v nesouhlase s oficiálními postoji československé diplomacie, 

může jevit jako přinejmenším rozporuplné.  

První z řady dopisů Karla Kramáře odeslaných T. G. Masarykovi z Paříže do Prahy je 

dopis z 23. ledna 191981.V Paříži se sešli zástupci vítězných států Dohody, aby rozhodli o 

poválečném uspořádání Evropy a světa. Kramář odjel do Francie 16. ledna, předcházel tomu ještě 

nezdařený pokus o atentát na jeho osobu, který přestál obdivuhodně bez úhony, dva dny poté pak 

                                                           
79 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. února 1919, dok. č. 9. 
80 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 28. února 1919, dok. č. 14. 
81 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. ledna 1919, dok. č. 8. 
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byla konference zahájena, resp. konferenční porady probíhaly již od 12. ledna 1919, oficiálně pak 

byla mírová jednání započata plenárním zasedáním 18. ledna. Československá mírová delegace 

předkládala své požadavky, ponejvíce územní, předsednictvu konference ve formě memorand, 

kterých bylo nakonec dvanáct. Poprvé a nejobsáhleji přednesl Beneš územní a další požadavky 

před Radou desíti dne 5. února 1919 ve více než tříhodinovém expozé82. Výhlídky či šance na 

úspěch v zápase o prosazení svých požadavků nešetřili oba vládní zástupci optimismem. Kramář 

věřil, že by pro republiku mohlo být úspěšně získáno vše, co požadovala: „Naše situace v Paříži 

je zlá i dobrá. Dobrá v tom smyslu, že konečná naše přání ohledně území naší republiky budou 

asi splněna. Ba skoro možno říci, že by nám spojenci dali ještě víc, než chceme.“83 – i když 

z Kramářovy strany zazněly i obavy, hlavně v souvislosti s Těšínskem: „[...] že Američané, 

Angličané ani Francouzi ani Italiáni nemají ponětí o historickém našem právu“84, což, jak Kramář 

správně předpokládal, posléze skutečně ovlivnilo československou argumentaci ve sporu o česko-

polskou hranici a zkomplikovalo rozhodování Nejvyšší rady v této otázce. 

Mluvíme-li o československých územních požadavcích, konkrétně se týkaly těchto bodů: 

prosadit historické hranice českých zemích, včetně poněmčených oblastí, Slovenska – k hranici 

na Dunaj, připojení Podkarpatské Rusi, zřízení koridoru na rakousko-maďarských hranicích 

umožňující propojení československo-jugoslávského území, začlenění oblasti obývané 

Lužickými Srby na česko-německém pomezí a konečně zisk celého těšínského území. Dne 26. 

března 1919 byla Nejvyšší radě odevzdána zpráva, která se víceméně držela nastíněného rámce 

československých požadavků, opírala se o nároky a zdůvodnění historická, doplněná argumenty 

hospodářskými, politickými i vojenskostrategickými a v případě Slovenska i národnostními. 

Českoslovenští zástupci netrvali na splnění bodu, týkajícího se koridoru a otázky řešení postavení 

Lužických Srbů. Nejvyšší rada se zprávou zabývala dne 4. dubna 1919 a bez větších námitek ji 

přijala. Podpisem saintgermainské mírové smlouvy z 28. června 1919 a versailleské mírové 

smlouvy z 10. září 1919 bylo Československo uznáno z hlediska mezinárodněprávního za 

nezávislý a suverénní stát a byly určeny jeho základní hranice.  

Jednání samo bylo od počátku obtížné. Zájmy velmocí byly značně rozporné a státy ve 

válce poražené nebyly k jednání přizvány, stejně jako se nezúčastnilo Rusko. Ovšem 

                                                           
82 Viz Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, J. Dejmek - F. Kolář a kol. (vyd.), Praha 2001, 
s. 27. 
83 Viz Přílohu, dok. č. II. 
84 Tamtéž. 
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československá delegace si získala příznivou výchozí pozici, a to hlavně díky tomu, že byla 

přijímána jako představitelka státu spojeneckého a částečně i tím, že autorita nepřítomného 

Masaryka měla váhu i zde. Beneš byl v tomto směru velkým optimistou a nebránil se šíření 

nebezpečné iluze o Československu jako „miláčku Dohody“, oplývajícím sympatiemi všeho 

demokratického světa.85 Každá z velmocí vstupovala do dění na konferenci s jinými vizemi, které 

si přála realizovat. Francie jako jediná usilovala o maximální oslabení Německa a zároveň také 

jako jediná vyvíjela alespoň zdánlivou iniciativu v otázce ruské – tj. v otázce pro Kramáře 

zásadní. Naopak stanovisko Británie, která se strachovala tzv. „balkanizace” střední Evropy, bylo 

zachovat, byť ve změněné podobě, základy starých struktur. To bylo řešení pro československý 

stát nepříznivé a proto nepřijatelné. Od Spojených států se zase očekávalo, že se v otázkách 

teritoriálních budou přiklánět především k principu národnostnímu a řešení prostřednictvím 

referend, a tak se v jednáních konference nejčastěji srážela francouzská argumentace 

„strategickými faktory“ s anglosaským „etnickým principem“, jak to vyplývá s Kramářova 

pozdějšího konstatování: „[...] ve věcech míru následkem toho dostal rozhodné slovo americký 

názor světový, tak odlišný od evropského. Svaz národů, nejvlastnější ideál presidenta Wilsona, 

spasení, které chtěl lidstvu přinésti, byl mu důležitější, než rychlé skoncování územních otázek a 

otázek válečného odškodnění.“86 Podobně se amerického sklonu ke schematickému řešení 

prostřednictvím plebiscitu obával i E. Beneš.87 

Karel Kramář o vedoucích politických činitelích Dohody neposílal do Prahy od samého 

počátku příznivé zprávy. Na mušce měl především prezidenta Spojených států amerických W. 

Wilsona. Srovnejme například co napsal v prvním pařížském dopise z 23. ledna 1919: „Vliv 

Ameriky je úžasný – ve všem je cítit nereelní profesorství Wilsonovo a jeho neznalost poměrů.”88 

A dále ještě: „Zde to všecko vidí a uznávají – ale jsou slabí proti anglické bezstarostnosti o 

budoucno a americkému ‚idealismu‘ a sobectví.”89 Znovu na adresu prezidenta Wilsona: 

„Amerika má docela zvláštní, jednací postavení ne pro osobu Wilsona, v němž zde už všichni 

jsou naprosto zklamáni, a jehož všichni jednomyslně považují za největší nebezpečí míru pro 

jeho mlhavou filozofii a naprostou neznalost evropských poměrů, nýbrž proto, že Amerika 

                                                           
85 Viz KLIMEK, Antonín - KUBŮ, Eduard, Československá zahraniční politika 1918–1938. Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů, Praha 1995, s. 19. 
86 Viz KRAMÁŘ, Karel, Pět přednášek o zahraniční politice, Praha 1922, s. 71. Jde o cyklus přednášek, které 
Kramář veřejně pronesl v květnu 1922. 
87 Viz KLIMEK, A. - KUBŮ, E., Československá zahraniční politika, s. 20. 
88 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. ledna 1919, dok. č. 8. 
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v okamžiku nic nechce, a že všichni, kteří něco chtějí, musejí se k ní obraceti. Zde, 

v rozhodujících kruzích přímo skřípou zuby nad Wilsonem, ale jsou nuceni polykati hořké 

pilulky s úsměvem.“90 Masaryk nereagoval úplně souhlasně na tyto Kramářovy soudy a 

odpovídal mu: „Váš úsudek o Angličanech a Američanech není správný. Pacifisté nejsou cele pro 

nás, ale mnozí z těch, kteří jsou v Paříži, byli získáni a budou pro nás. Než – v tom právě je 

problém. Obávám se, že Vaše rozmrzelost se bude jevit ve Vašem vystupování a v poměru 

k lidem.”91 

Při líčení situace na pařížském setkání diplomatů narazil Kramář rovněž na otázku 

skladby a způsobu vedení konference: „Ale cenění válčících států v Paříži bylo docela zvláštní. 

Byla utvořena skupina velkých států a pak celá nekonečná řada těch malých států, kterým se 

říkalo Les états aux intérêts limités. Nikdo arciť nevěděl, proč u malých států byly ‚ohraničené 

zájmy‘. Zrovna jim se jednalo o život, o celou budoucnost daleko víc než státům velikým.“92 

Celkem se konference zúčastnili zástupci 27 států a 5 britských dominií. Jednání většinou 

probíhala v odborných komisích a výborech, jen velmoci měly zastoupení ve všech komisích, 

ostatní státy pouze tehdy, pokud se jich program jednání bezprostředně dotýkal – to vyplynulo 

z rozdělení zastoupených států ve dvě skupiny: státy se „všeobecnými zájmy“ (tj. velmocenská 

pětka) a státy se „zvláštními“, tj. omezenými zájmy (včetně ČSR)93. A právě taková organizace 

se Kramářovi nezamlouvala, stěžoval si prostřednictvím memoranda Masarykovi: „Jinak je také 

celý vnitřní mechanismus konference přímo nemyslitelný. Pět velmocí, Amerika, Anglie, 

Francie, Itálie a Japonsko sedí jako nejvyšší tribunál, a ‚zainteresovaní národové‘ jsou celé té 

komedie zbytečným přívěskem.“94 

Hodně negativně se Kramář stavěl ke koncepci kolektivní bezpečnosti, kterou měla 

zaštiťovat nově vytvořená Společnost národů. „Jinak konference pařížská dala světu Svaz národů, 

velký sen presidenta Wilsona… Byl jsem už velmi skeptický, když se jednalo o statut této Ligy 

národů, o kterém se musilo jednati dříve než o ostatních věcech, rozhodujících pro uzavření míru, 

čímž ztratilo se tolik vzácného času a tolik dobré, opravdu spojenecké nálady… Liga bez napřed 

stanovených sankcí, bez výkonné moci, Liga, kde se sankce určují teprve po vzájemných 

                                                                                                                                                                                            
89 Tamtéž. 
90 Viz Přílohu, dok. č. II. 
91 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, dok. č. 11. 
92 Viz KRAMÁŘ, K., Pět přednášek, s. 71–72. 
93 Viz KLIMEK, Antonín, Jak se dělal mír roku 1919. Československo na konferenci ve Versailles, Praha 1989, s. 
16. 
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poradách, má-li se co udělati a kdo a jak, je velmi teoretickou institucí. Platí jen pro toho, kdo 

nechce vůbec bojovati a pro toho snad ani není první nezbytností.”95 Otcem myšlenky a 

zakladatelem této mezinárodní organizace byl americký prezident W. Wilson, jímž navržený 

program čtrnácti bodů koncept společné garance míru proponoval. Jedním z mnoha paradoxů, 

které Kramářovu politickou etapu doprovázejí, je skutečnost, že československý premiér zasedal 

v komisi hotelu Crillon, což byla komise, která dostala za úkol vypracovat stanovy budoucího 

mezinárodního společenství. Kramářova nekompromisní kritika je tak, jako v mnoha dalších 

případech, pozdějšího data a vynořivší se teprve až ex post. Wilsonův návrh stanov byl nakonec 

schválen a 14. února 1919 zveřejněn pod názvem Pakt Společnosti národů. Mírová konference 

pak tento dokument v dubnu 1919 schválila a zahrnula jej do všech připravovaných mírových 

smluv. Oficiální založení Společnosti proběhlo 10. ledna 1920. Kramář nevěřil, že by mohlo být 

takové společenství funkční a akceschopné, poválečná Evropa byla příliš dezintegrovaná a 

Kramář byl přesvědčen, že ve své době nemá smysl a opodstatnění, neboť každá ze zemí bude 

chtít sledovat v prvé řadě své vlastní zájmy a prosperitu bez ohledu na druhé a myšlenka 

udržování vzájemné soudržnosti bude Evropě cizí. Oprávněně hleděl do budoucna s obavami a 

proto tvrdil, že: „Prozatím, bohužel, dobrá armáda jest pořád ještě spolehlivějším zabezpečením 

míru než celá Liga národů.”96 „[…] nezůstane-li rozhodnutími konference tolik hořkosti a 

nespravedlnosti, že budoucí válce žádná Společnost národů nezabrání.“97 

 

V korespondenci z roku 1919 pak Kramář ještě poukázal na dva problémy, jejichž řešení 

pokládal – a spolu s ním i celá československá diplomacie – za bytostně důležité pro stabilitu 

země. Jednalo se o úpravu vztahů se dvěma sousedními zeměmi. Krom problematiky začlenění 

Slovenska, čelícího maďarskému tlaku, do rámce republiky, to byl dále nepříznivý vývoj ve 

vztazích mezi Prahou a Varšavou, který rozviřoval neurovnaný spor o Těšínsko. Rozměr téměř 

existenční pro Československou republiku představovaly oba problémy převážně proto, že se 

v nich prolínaly aspekty zahraničněpolitické s ohledy vnitropolitickými. 

Poměry na Slovensku byly v důsledku maďarských propagandistických akcí a vojenských 

zákroků neustále napjaté, teprve vstup českých jednotek na slovenské území na úplném konci 

                                                                                                                                                                                            
94 Viz Přílohu, dok. č. II. 
95 Tamtéž. 
96 Viz KRAMÁŘ, K., Pět přednášek, s. 98–99. 
97 Viz Přílohu, dok. č. II. 
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roku 1918, zabránil dalšímu šíření nejistoty v této oblasti a situaci alespoň částečně zklidnil. 

Protože však stanovená hranice, vymezená doposavad jen demarkační linií, byla pouze 

předběžná, pokračovaly tahanice mezi československou a maďarskou vládou o slovenské území i 

nadále. Konflikt se zostřoval i po nástupu maďarských komunistů k moci, když byla 31. března 

1919 jmenována vláda v čele s Bélou Kunem. Snahou československé diplomacie bylo vyjednat 

příznivější hranici na pařížských jednáních, s případným uspořádáním vojenské akce za účelem 

ovládnutí nárokovaného slovenského území se příliš nepočítalo, alespoň Masaryk s Benešem 

nebyli zastánci takové politiky. Upřednostňována byla diplomatická cesta a jednání, což se také 

Československu v konečném důsledku vyplatilo, protože druhá demarkační čára brala zřetel na 

jeho strategické a dopravní potřeby a vyšla československým požadavkům z velké části vstříc. 

Teprve následkem toho došlo k prosazování vyjednaných územních nároků vojenskou cestou – 

československá vojska začala obsazovat východ Slovenska v dubnu 1919. Situaci zkomplikoval, 

výše vzpomenutý, nedořešený spor o rozdělení pravomocí v československé armádě mezi 

francouzskou a italskou misí. Navíc spojenci nebyli nakloněni řešení s využitím ozbrojených sil a 

okupace Slovenska měla neblahý dopad, i když se Benešovi podařilo všestranným lavírováním 

poměrně záhy spojence na svou stranu opět získat a neshody zahladit. B. Kun a vojska maďarské 

rudé armády byla přinucena území východního Slovenska opustit. Rozhraničení československo-

maďarského pomezí bylo definitivně stanoveno až v červnu 1919 s vydáním ultimativní výzvy B. 

Kunovi, aby všechny maďarské vojenské jednotky stáhl. Revize poměrů ze strany Maďarska 

neskončila, dokonce ani tehdy ne, když vláda této země přistoupila na podmínky trianonské 

mírové smlouvy z roku 1920. Právě na obavách z maďarského revizionismu a vůbec z nebezpečí 

hrozícího československé republice vlastně ode všech sousedů byla postavena idea spolupráce 

ČSR s Rumunskem a Jugoslávií. Později zformovaná v uskupení – Malou dohodu. ČSR však 

pracovala na zlepšování vztahů se všemi svými sousedy.  

Všechny státy, s kterými meziválečné Československo sousedilo, později přibylo i Polsko 

do tohoto výčtu, znamenaly pro zemi riziko. Světlou výjimku představovalo Rumunsko, s kterým 

získala republika společnou hranici, poté co bylo odsouhlaseno a podpisem mezinárodních paktů 

stvrzeno připojení Podkarpatska. O to nevyhnutelnější bylo nalézání skutečné podpory a nejen 

vzletných proklamací na téma obrany proti společnému nepříteli. Ztráta Ruska a obavy o Francii, 

zda by zvládla očekávání v ní vkládaná – když sama nesla tíhu bezprostředního sousedství 

Německa – vedly Masaryka k formulování zásad a hledání náhradní bezpečnostní alternativy pro 
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mladou československou republiku. I když nešlo jen o aspekty bezpečnostní, které při zvažování 

takového plánu hrály úlohu, v popředí zájmu stály také hospodářské zřetele. 

U Masaryka se nejednalo o novou myšlenku, spíše rozvíjel to, co navrhoval v čase první 

světové války, a co teoreticky již zkonstruoval ve spise Nová Evropa. TGM pomýšlel na utvoření 

jakési „Sředoevropské unie“, hlavně pod vlivem Američanů. Prezident o této záležitosti 

rozmlouval 11. února 1919 s redaktorem pařížského deníku Le Temps a v dopise z 19. února 

1919 adresovaném Kramářovi se k poskytnutému rozhovoru byl nucen vrátit, vzhledem ke 

Kramářově žádosti o vysvětlení: „Rakousko a Dunaj[ská] federace: Řekl jsem jen, že obchodní 

dohodnutí s Rakouskem bude usnadněno a uspíšeno, jestli Rakousko (Vídeň) teď provede 

likvidaci loajálně. Nic více […]. Má-li být Rakousko při Německu nebo samostatné, to visí od 

Německa, jaké bude.”98 Masaryk tu zřejmě připouštěl toliko konfederaci hospodářskou, i když 

například právě na probíhající konferenci se proti československým územním nárokům stavěla 

především Anglie, z jejíhož podnětu předložili Italové svůj návrh – aby z nástupnických států byl 

vytvořen větší celek ve formě jakési dunajské federace. Západní mocnosti byly jednak 

znepokojeny zmatky v centrální Evropě a rovněž se obávaly expanze Německa na východ. 

Kramář se do Masaryka nesmlouvavě pustil a vytkl mu přitom, že o takových úvahách 

promlouvá na veřejnosti. Nelíbily se mu prezidentovy názory ohledně dunajské konfederace: „A 

stejně bych protestoval proti tomu, aby se jakýmkoliv způsobem naznačovala možnosť dunajské 

federace. Do krve se budu proti tomu brániti. Skoro 400 let jsme trpěli tím vídeňským morem – 

máme mu znova otevříti brány? […] Ne, za žádnou cenu! Chci dobré hranice, chci míti garancii, 

že se Rusko nespojí s Německem, chci proto zachrániti Rusko, a pak se nebojím ani spojení 

Rakouska s Německem.“99 Masaryk pak později uvažoval o menším spojeneckém bloku ČSR-

Polska-Jugoslávie-Rumunska-Řecka.100 Kvůli československo-polskému konfliktu z těchto plánů 

sešlo. Jediným reálným výsledkem vynaloženého úsilí se stalo utvoření Malé dohody v roce 

1920, které mělo upevnit mezinárodní postavení ČSR. 

V neposlední řadě v sobě značné riziko ukrýval i výše zmíněný spor československo-

polský. Vzniknuvší negativní poměr mezi Prahou a Varšavou pramenil z konfliktu o Těšínsko. O 

území národnostně promíšené, ale především hospodářsky významné, vzhledem k dopravním 

                                                           
98 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, dok. č. 11. 
99 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. února 1919, dok. č. 10. 
100 K tomu více MASARYK, T. G., Nová Evropa : Stanovisko slovanské, Praha 1920, s. 178n. Příp. MASARYK, T. 
G., Světová revoluce. Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918, Praha 1925, s. 505n. 
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možnostem a koncentraci průmyslu. Neshody a nedodržování předběžných ujednání vyústily 

v československou vojenskou akci, na přelomu let 1918–1919. Docházelo k ozbrojeným srážkám 

mezi českými a polskými vojsky, okupace sporných území zahájilo Československo koncem 

ledna 1919. Neuváženost kroku se promítla do jednání konference v této otázce, ale co bylo pro 

budoucnost republiky tragičtější byla česko-polská konfrontace, kterou se v meziválečném 

období nepodařilo oběma stranám překonat. Ačkoliv byla na vyřešení konfliktu zainteresovaná 

konference, která zřídila k vyřešení problému speciální komisi, ukončení konfliktu a dosažení 

dohody bylo ponecháno na vládách obou znesvářených zemí. Hledání kompromisu bylo více než 

složité, obě delegace na konferenci předkládaly své vidění konfliktu a zdůvodňovaly své nároky a 

oprávněnost na daná území. Rozhodnutí mělo být dosaženo plebiscitem – jenže nestabilní 

poměry v těšínské oblasti neumožnily jeho konání. Rozřešení přišlo teprve s rokem 1920, 

v červenci na konferenci ve Spa padlo rozhodnutí vycházející z větší části vstříc 

československým požadavkům. 

 

Karel Kramář opouštěl francouzské hlavní město koncem září 1919 spokojen s výsledky, 

jichž československá diplomacie dosáhla pro nový stát a pro posílení pozic československého 

národa, ale zároveň se vracel s pocitem osobního ponížení. Ač vedoucí československé vládní 

delegace byl všeobecně považován za činitele druhořadého, což se ještě mísilo se znechucením 

z toho, jak byl do Paříže upozorňován na vzrůstající odpor proti své osobě, který se v Čechách 

vzmáhal v reakci na jeho angažovanost v ruské věci. Kromě toho žil v této době pod silným 

vlivem pro jeho politickou kariéru nepříznivých událostí, jako bylo mimo jiné „vynucené“ 

odstoupení z postu premiéra. Patrně všechny tyto aspekty přivedly K. Kramáře, konzervativního 

politika setrvávajícího na týchž neměnných ideálech a v bojích za ně, k další aktivitě, která jej 

měla v očích české veřejnosti srazit definitivně a zbavit jej politického významu a vlivu na 

veřejné dění v první republice. Rozhodl se totiž participovat v ruské politice a nabídnout svou 

pomoc v zápase proti bolševismu, jehož recepce se doma obával. Tato kapitola nepřinesla jen 

ztrátu politického postavení, ale ve svém důsledku měla nezpochybnitelný vliv na Kramářův 

osobní i pracovní poměr k E. Benešovi a způsobila jejich následnou roztržku. Hlavně hořkost 

z neúspěchu v ruské politice, kterou posilovalo zklamání z dalšího vývoje směrujícího k uznání 

sovětské bolševické vlády, což by pohřbilo i poslední naděje na možnost změny ruských poměrů, 

pak Kramáře vyřadilo z domácího dění a odstavilo na druhou kolej. 



 51 

Korespondence mezi Kramářem a Masarykem z doby mezi lednem a zářím 1919, z doby 

konání mírové konference, tak prostředkuje období, které osudově zasáhlo do Kramářova života. 

Před rokem byl uznávaným a uctívaným vůdčím představitelem československého státu. Po 

téměř roce horečné aktivity ztratil autoritu i úřad. Svého ruského snu se ale nevzdal. Na druhou 

stranu mu nepomohlo ani to, že na mírové konferenci společně s Benešem obstáli a svou úlohu 

zcela jistě splnili. Podařilo se jim téměř ve všech bodech naplnit memorandum, s kterým 

československá delegace předstupovala před Radu pěti a které obsahovalo veškeré 

československé požadavky. 
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3.2 Rusko – Kramářova priorita na mírové konferenci 

 

Postoj k Rusku určoval veškeré politické vize Karla Kramáře, prostupoval všemi jeho 

politickými názory i praktickou politikou a nemám tu teď na mysli jen dobu poválečnou, nýbrž i 

dobu před vypuknutím světové války. Karel Kramář shledával jedno z nejvážnějších nebezpečí 

pro budoucnost Československé republiky v jejím položení na jedné straně mezi Německem a 

Ruskem na straně druhé. Očekávání, že jediná možná budoucnost českého národa závisí na jeho 

shodě s politikou ruskou a přesvědčení o mesiánské úloze Ruska, šlo ruku v ruce s Kramářovým 

pojetím novoslovanství. 

 

3.2.1 Idea slovanství v pojetí K. Kramáře 

 

Na počátku 20. století se stal K. Kramář reprezentantem a hlavním nositelem – chápáno 

v celoevropském kontextu – myšlenky jednoty všech slovanských národů. Nešlo, dle jeho 

vlastních slov101, o tzv. „staré slovanství“, ale o nový, modernější přístup ke slovanské otázce, 

lišící se nejen názvem, ale samozřejmě a především svým programem i samotným naplňováním: 

„Novoslovanství neboli neoslavismus hlásalo proti starým panslavistickým a slavjanofilským 

teoriím ‚rovnoprávnost‘, svobodu a bratrství slovanských národů, sblížení kulturní a 

hospodářské. Kromě toho mělo však ještě určitý program politický, jehož realisování ovšem 

záviselo od státní politiky ruské a rakousko-uherské. […] Dr. Kramář doufal, že se vlivem a 

zásluhou Slovanů Rakousko-Uhersko přiblíží k Rusku, a tak bude uvedena v souhlas politika 

Vídně a Petrohradu. […] a uvolnění monarchie od poručenství Německa. […] které směřovalo 

aspoň dočasně k ‚slovanskému Rakousku‘.“102 Není od věci připomenout v této souvislosti 

Kramářovy aktivity a vynaložené úsilí, aby takto definované představy došly naplnění. V roce 

1908 se v Praze konal První (přípravný) slovanský sjezd. V čele přípravného výboru usedl K. 

                                                           
101 KRAMÁŘ, Karel, Na obranu slovanské politiky, Praha 1926, 107 s. Jak je uvedeno v předmluvě k tomuto spisu, 
stala se impulsem pro její vydání práce publikovaná E. Benešem (Problémy slovanské politiky). A tak je Kramářova 
„Obrana“ vlastně obhajobou novoslovanství a polemikou s Benešovým hodnocením této idee zároveň. Spis je 
strukturován do čtyř kapitol, z nichž v té první se autor věnoval počátkům slovanské vzájemnosti a utváření 
koncepce, která by tuto politiku naplňovala – tuto etapu označil Kramář termínem Staré slovanství. Vzhledem 
k vývoji slovanské politiky a Kramářově úloze v něm, je zřejmé, že těžištěm spisu jsou kapitoly následující – 
Novoslovanství a dále Slovanstvo a Rusko. Na závěr Kramář ještě připojil svou vizi do budoucna – Budoucnost 
Slovanstva. 
102 PAULOVÁ, Milada, Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, Praha 1937, s. 41–
42. 
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Kramář, jemuž také patřil úvodní zahajovací projev (dne 12. července 1908). V roce 1910 se pak 

sešli zástupci slovanských národů na dalším sjezdu, tentokrát v Sofii, který Kramář sám svolával. 

Už ze samotného průběhu obou sjezdů, účasti na nich a především z dojednaných výsledků bylo 

zcela zřetelné, že myšlenka slovanské spolupráce není tou aktuální otázkou a hlavně, že není 

prioritou pro jednotlivé slovanské národy či státy při uskutečňování jejich vlastní individuální 

státní politiky, jak domácí tak i zahraniční. Nic to nezměnilo, na Kramářově přesvědčení o 

pozitivech takového plánu – jednoty a spolupráce slovanských národů na bázi politicko-

hospodářské – a také o realizovatelnosti výše uvedených vizí. Na dotvrzení svých slov připravil 

projekt slovanské federace.103 Velmi paradoxní a pro Kramáře dost signifikantní bylo zejména 

načasování takového kroku – kroku, kterým se vydal proti proudu vývoje tehdejší evropské 

politiky, bez ohledu na proměňující se mezinárodní vztahy a aktuální dění v Evropě vůbec. Svůj 

návrh ústavy slovanské říše totiž odevzdal ruskému novináři V. P. Svatkovskému dne 16. června 

1914. 

Obraz o tom, jaké naděje Karel Kramář vkládal a co od naplňování ideje novoslovanství 

očekával, je možné učinit si na základě těchto vět: „Hlavním cílem novoslovanství bylo 

využitkování nových poměrů, nastalých zřízením dumy v Rusku pro vnitřní organisaci 

Slovanstva, a to pro sblížení těch, kteří od věků byli v nesmiřitelném nepřátelství, Rusů a 

Poláků…“.104 Problematickým a pro ostatní české politiky nečitelným byl Kramář hlavně pro 

postoje vyjádřené těmito slovy: „Ostatně, což neřekli jsme to na novoslovanském sjezdu v Praze 

dost jasně pro každého; […] My světu neseme mír a lásku. My nechceme káceti trůny, rozbíjeti 

říše a státy; ne, my chceme cítiti se jen jedním velkým celkem, spjatým společnými kulturními 

zájmy, abychom rozdělení, znesvoření neklesali jeden po druhém pod nátiskem organisované a 

plánovité expanse kulturní a hospodářské.“105 A ještě v červenci 1914 publikuje v Národních 

listech takováto vyjádření: „My netíhneme nikam z říše ven. My vždycky a všude […] -, stáli 

nezlomně na tom, že nemůžeme dělati žádné politiky proti mocnářství, že jsme sice dobrými 

Slovany, ale tím, že slovansky cítíme, nechceme dělati žádné politiky, která by znamenala státní 

rozvrat a změny hranic říše.“ Logicky tak výtky proti Kramářovi a nařčení z oportunismu 

přicházely často a Kramář se takovým soudům musel bránit.  

                                                           
103 Detailní rozbor návrhu ústavy přináší práce PAULOVÁ, M., Dějiny Maffie, s. 58–61.  
104 KRAMÁŘ, K., Na obranu, s. 15. 
105 Tamtéž, s. 20. 
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Kritické hlasy se ozývaly již za války, ale cílenější kritika se na Kramářovu hlavu snesla 

až po roce 1918. Proti vznášené kritice a obviňování z loajality vůči monarchii postavil své teze a 

jak se jí bránil, vidíme v následujících vyjádřeních: „[…] byl jsem zásadním odpůrcem každé 

myšlenky na austroslavism a kompromis s něčím, co pro mne neexistovalo, byl tudíž vůbec 

vyloučen. […] Jako dříve byl pro nás náš český program kulturního a hospodářského sblížení 

slovanských národů, plně samostatných a svobodných ve svém vnitřním životě národním, 

programem každého slovanství.“106 M. Lustigová ve svém rozboru Kramářova slovanství a 

rusofilství, uvádí, že česká veřejnost byla zvyklá vídat a slýchat Kramáře právě takového a že 

„pro ni byl ztělesněním pozitivní politiky, která nepodnikne nic proti habsburské monarchii.“107 

Zde je také nutno zmínit, že Kramářův projekt slovanské federace nebyl tehdy české veřejnosti 

znám. Sám Kramář s ním, podle vlastních slov, seznámil členy Maffie až za války, roku 1915108 a 

je proto hodně pravděpodobné, že byl vnímám jako zastánce rakousko-uherské monarchie a jako 

rozhodný odpůrce radikálních, zejména revolučních, změn daného uspořádání. Má k tomu ovšem 

adekvátní vysvětlení – silně protibenešovsky vyhrocené: „Dr. Beneš nám tedy vyčítá 

neupřímnost, polovičatost a bůh ví co ještě, že jsme otevřeně nehlásali zničení Rakousko-

Uherska. K této státoborné logice se arciť dr. Beneš dostal až ve válce, stejně jako my ostatní. My 

nechtěli rozboření Rakouska, neboť jsme nebyli dost nesvědomití a lehkomyslní, abychom chtěli 

světovou válku, bez níž na to nebylo pomyšlení. My byli opravdově pro mírný rozvoj věci, my 

chtěli jen býti dosti silni slovanskou jednotou […] a z Rakouska abychom mohli udělati stát ne 

slovanský ve smyslu austroslavismu, jehož jsme byli naprosto vzdáleni, nýbrž stát, který by doma 

byl stejně spravedlivý ke všem svým národům […] a byl pevnou překážkou všech germánských 

plánů o expansi na Východ…“.109 Jako zlomový se pak uvádí Krámářův úvodník z Národních 

listů ze srpna 1914, kterým také téměř při každé příležitosti sám Kramář neopomněl 

argumentovat ve svůj prospěch: „Proto jsem hned po vyhlášení války řekl české veřejnosti, třeba 

                                                           
106 KRAMÁŘ, K., Na obranu, s. 14. 
107 LUSTIGOVÁ, Martina, Předválečné rusofilství a slovanství Karla Kramáře, in: Slovanství a česká kultura 19. 
století, Z. Hojda - M. Ottová - R. Prahl (vyd.), Praha 2006, s. 68. 
108 Způsob jakým Kramář českou veřejnost se svým návrhem seznamoval se jeví ve zpětném pohledu vůbec velmi 
zajímavě. Zásadní důležitost přisoudil Kramář tomu, aby se projekt konstituce dostal prostřednictvím Svatkovského 
do rukou ruského ministra zahraniční S. D. Sazonova, což se událo v době, kdy by bylo značně neprozřetelné něco 
podobného učinit i v domácích poměrech, a to hlavně z hlediska osobní bezpečnosti. P. Šámal, jeden ze členů 
Maffie, později potvrdil Kramářovo prohlášení o tom, že Maffie jeho projekt na vytvoření „slovanského imperia“ 
skutečně znala. V původním a detailním znění byl tento projekt zveřejněn až v roce 1934 v denním tisku (na základě 
dokumentů vyhledaných v ruském státním archivu) a Kramářova reakce byla překvapující, neboť své autorství zčásti 
popřel, viz PAULOVÁ, M., Dějiny Maffie, s. 59–61. 
109 KRAMÁŘ, K., Na obranu, s. 20–21. 
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ovšem nepřímo, ve formě citování slov Bethmanna Holl[w]ega o válce mezi Slovanstvem a 

Germánstvem, že vidím ve válce boj o nás, o naši budoucnost a tím o Slovanstvo.”110 Případně: 

„Ohledně mého stanoviska za války patrně nejste informován. 2. srpna 1914 byl jsem hotov 

s Rakouskem a řekl si, že do Vídně víc nepůjdu.“111 

Přesuneme-li se do nových podmínek vzniklého československého státu, po roce 1918, 

zjistíme, že Kramářova idea a víra v sílu slovanské spolupráce s ruským diktátem je trvalá a 

konstantní a že určuje i nadále téměř veškeré Kramářovo politické jednání. „Ne, novoslovanství 

nezemřelo před válkou, ale nezemřelo také po válce […]. Základní idea novoslovanství, smír 

mezi národy slovanskými, jejich volnost, rovnost a bratrství, zůstává také základem Slovanství 

poválečného a je tak jasná, tak schopná positivního rozvoje, že bude dojista vždy životnější než 

p. Benešova demokracie a lidství, jež on našel jako hlavní základ budoucího slovanství.“112 

„Zůstaneme-li věrni krásným slovanským tradicím svých buditelů a vůdců a dovedeme-li žíti 

v těsném vnitřním spojení se všemi věrnými Slovany, pak přijde konečně i naše doba, doba 

slovanská, a po velkém utrpení budeme my Slované světu zárukou míru a pokoje. Opravdu 

slovanská politika sama bude vzdálena všeho imperialismu, ale ona dovede se také postaviti proti 

imperialismu druhých. Bude přátelská k těm, kdo chtějí upřímnou demokratickou svobodu 

všech.“113 

 

3.2.2 Rusko v názorech Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka 

 

Již z výše nastíněné koncepce novoslovanství jasně vyplývá, že v Rusku, v této světové 

velmoci, spatřoval K. Kramář záštitu pro celý slovanský svět. Bylo tomu tak před válkou, ale i po 

ní a v roce 1919 se možná Kramářovo rusofilství projevilo vůbec nejsilněji. 

U Kramáře byl vztah k Rusku rovněž otázkou emocionální, na což měl bezesporu vliv i 

jeho vztah a posléze manželství s Naděždou Nikolajevnou Abrikosovou a do jisté míry i časté 

návštěvy a následně také pravidelné pobyty v jejich ruském sídle na Krymu. Naopak Masarykův 

                                                           
110 Tamtéž, s. 52. 
111 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 17. a 21. července 1919, dok. č. 58. 
112 KRAMÁŘ, K., Na obranu, s. 34. 
113 KRAMÁŘ, K., Pět přednášek, s. 112. 
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zájem o Rusko byl zčásti intelektuální114 a rozhodně spíše racionální, od počátku války pak 

pragmatický – především z hlediska československého boje za samostatnost. Což potvrzuje i tím, 

co napsal ve Světové revoluci: „V tomto případě, smím klidně říci, nemiloval jsem Rusko, tj. 

ruský národ a lid, méně než naši rusofilové, ale láska nemůže a nesmí uspávat rozum. Dokonce 

pak účast na válce a revoluci vyžaduje chladné, jasné hlavy; války a revoluce se nedělají jen 

fantasií a nadšením, citem a instinktem – jistě se jen jimi nevyhrávají.“115 

TGM v roce 1917 zažil na vlastní kůži ruskou revoluci, což ho ještě více utvrdilo v jeho 

názoru na budoucnost Ruska. Díval se na ní skepticky, pochyboval o jeho schopnosti obstát ve 

válečném konfliktu a o jeho zájmu na osvobození Slovanů. Předválečný optimismus příznivců 

novoslovanských teorií a rusofilské nálady mírnil a hlavně je nesdílel. Později se k tomu vyjádřil 

takto: „Naše politické kruhy rusofilské měly sice slovanský program maximální, ale nejasný; po 

ruském vítězství – a o něm nepochybovaly – utvoří se slovanská veleříše, k Rusku se přičlení 

malé slovanské národy. Pokud mně tenkrát bylo referováno, spokojila se většina rusofilů 

vábivým analogem planetární soustavy – okolo Ruska-slunce měly kroužit planety-slovanští 

národové; […] Zabýval jsem se studiem Ruska a jednotlivých národů slovanských dávno a 

vlastně po celý život; podle svých znalostí věcí jsem od carského Ruska spásy čekat nemohl, 

naopak očekával jsem nové vydání japonské války [...].“116 Proto se také rozhodl orientovat 

odboj na západoevropské země a USA. Na adresu Ruska a jeho skutečných pohnutek, které ho 

přivedly do války, dodal: „Rusko […] mělo svůj slovanský problém zvláštní. […] Malí balkánští 

národové byli Rakousku a stejně Rusku prostředkem k cíli. Nábožensky tu narážely na sebe 

katolická dynastie rakouská a pravoslavná ruská; Rakousko a Rusko soupeřily o vliv a panství 

v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku. […] To byl oficiálnímu Rusku vlastní problém slovanský, jenže 

slovanství tu bylo podřadné, podřízené odvěkým plánům politickým, kulturně církevním.“117 

Když v roce 1926 ve své knize Na obranu slovanské politiky Kramář reagoval na slova 

tehdejšího ministra zahraničních věcí o tom, „že předválečné slovanství zkrachovalo, že 

novoslovanství bylo reakční, nemožné a konečně, že Rusko používalo slovanství jen jako 

                                                           
114 Viz MASARYK, T. G. Russland und Europa. Studien über die geistigen Strömungen in Russland. Zur russischen 
Geschichts-und Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen, I, II, Jena 1913. Nedokončeno, v českém překladu 
vydáno v Praze 1919–1921. 
115 MASARYK, T. G., Světová revoluce, s. 29. 
116 Tamtéž, s. 24–25. 
117 Tamtéž, s. 29. 
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dekorace pro svou vlastní, egoistickou územní politiku […]“118, tímto způsobem – „Ale ovšem, 

dr. Beneš nemůže přiznati, že Rusko pro nás také něčím bylo! Pro něho snad ne – on už se dostal 

do hotového, ti druzí už zabezpečili svou obětavou prací existenci národa, a on už mohl psáti o 

‚fikcích’ historického českého státního práva a po válce, když už seděl na Hradčanech, o 

nepromyšleném ruském slovanství. Ve válce, jak uvidíme, třeba nerado, mluvilo se jinak. Až po 

revoluci ukázali tak mnozí vlastní tvář! […] Jenom slovanské cítění a nadšení širokých kruhů 

obyvatelstva oslabilo odpor odpovědných kruhů proti válce. Nijaké pravoslaví tu nehrálo úlohu, 

jenom vědomí mravní povinnosti Ruska, býti v kritických chvílích záštitou malých národů 

slovanských a vyplňovati tak veliké poslání ruského národa!“119 – můžeme v tom jednoznačně 

nalézt i přímou odpověď na Masarykova tvrzení. 

 

Spor, který mezi K. Kramářem a  T. G. Masarykem kvůli poměru k Rusku propukl, by ale 

neměl zastínit skutečnost, že v jejich nazírání na tuto velmoc bylo i několik styčných bodů. 

Například se oba shodovali v tom, že Rusko je významným mezinárodním činitelem, který Češi a 

Slováci potřebovali za války a potřebují i po ní. Shoda tedy panovala v nejpodstatnějším – 

v hodnocení Ruska jako geopolitického faktoru, který by měl příznivě ovlivnit stabilizaci 

mezinárodního postavení československého státu, případně ho zabezpečit před ohrožením ze 

strany Německa. Kramář totiž vycházel z představy o germánském ohrožení Slovanstva. Věřil 

v potřebu silného Ruska – po válečných útrapách o to více – proto považoval zároveň za přední 

povinnost Francie, aby Rusko osvobodila a přivedla jeho zástupce na pařížskou konferenci. Pak i 

sama Francie mohla být bez obav o rýnskou hranici, jak to nastínil ve svém memorandu z února 

1919: „Zde ve Francii lidé chápou, že pracuje se pro německou revanš. Vidí velmi dobře, že 

jediným cílem, by bylo, Německo tak zeslabiti, aby nebylo víc nikomu nebezpečným. A konečně 

porozumí-li, že nelze rozbíti Německo na kusy, poněvač by se zase musilo spojiti, nýbrž že se 

může Německo jedině tím státi neškodným, když se mu vezme možnost, najíti v Evropě nebo 

jinde rovnocenného spojence, jakým bylo Rakousko. […] A nyní zde ve Francii vidí, že politikou 

Wilsona a Anglie Rusko se přímo žene do náručí Německa […] poněvač se vítězství nevyužilo 

do konce, a že se tím pracuje pro velkolepou Ostpolitik, hlásanou v Německu pro spojenectví 

                                                           
118 KRAMÁŘ, K., Na obranu, s. 49. 
119 Tamtéž, s. 40 a 54. 
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Německa, Ruska a Japonska. A vidí, že by to byla nejsilnější světová kombinace, proti níž by 

nepomáhal žádný blokus.“120 

Masaryk uvažoval zprvu podobně. Mínil, že pangermanismus ve svém náporu na východ 

je v první řadě protislovanský, protiruský. Zeslabení Slovanů a Ruska je prvé stádium 

pangermánského programu: Rusko a Slované jsou Německu překážkou do Asie.121 Další shoda 

mezi Kramářem a Masarykem spočívala v postoji k bolševismu. Shodli se, že proti sovětskému 

režimu je třeba zasáhnout silou a v Rusku nastolit jiný, demokratický systém. V tomto případě 

ale nespoléhali jen na intervenci zvenčí, počítali především s vnitřními silami, které je proto 

zapotřebí podporovat. Oba se velmi často a intenzivně stýkali s ruskými politiky i kulturními 

činiteli, nejprve v Rusku a později i v ČSR, z které se po válce stalo jedno ze středisek ruské 

demokratické emigrace a kde pro ni oba iniciovali různé druhy pomoci.  

 

3.2.3 Rusko v korespondenci K. Kramáře a T. G. Masaryka – Konfrontace názorů ve věci 

boje proti bolševismu v Rusku a ve věci Kramářova navrhovaného řešení cestou 

intervence 

 

Vraťme se nyní ke korespondenci, kde se téma „Rusko“ nemohlo stát tématem 

okrajovým, naopak zcela automaticky se dostalo do popředí zájmu obou pisatelů. Mluvíme-li 

však o Rusku, je třeba připomenout, že tamní mocenské poměry prošly zásadními změnami, které 

se musely zákonitě projevit i v Kramářově jako v Masarykově nazírání na význam a budoucí 

postavení ruské velmoci v Evropě. Svržení ruského carismu bylo přivítáno s velkými nadějemi a 

zdálo se, že vítězství demokracie v této zemi dojde konečně naplnění, avšak jen do té doby, kdy 

moc ve státě převzali bolševici. Tato radikální proměna situace v jedné ze spojeneckých zemí, 

způsobená bezodkladnou nutností řešit základní problémy ruské společnosti – ať už hospodářské, 

sociální či národnostní, ovlivnila veškeré mezinárodní dění, zkomplikovala příznivě se vyvíjející 

válečné poměry a z českého hlediska osudově poznamenala postavení československé armády 

v Rusku. V roce 1918 se nově konstituovaný československý stát vyrovnával ještě s dalšími 

bezprostředními následky ruského převratu: na poli zahraniční politiky s diplomatickým 

dilematem uznání či neuznání sovětského státu a v rámci vnitropolitických záležitostí s hrozbou 

levicové revoluce, s kterou ale nebyl v poválečných letech konfrontován jako jediný, neboť 

                                                           
120 Viz Přílohu, dok. č. II. 
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nebezpečí bolševismu ohrožovalo i zbylou Evropu. Ruský problém se ve svých důsledcích stal 

problémem evropským, resp. světovým. 

Jedno z hlavních témat vlastní korespondence mezi K. Kramářem a T. G. Masarykem je 

problém bolševismu, resp. socialismu a sociální revoluce. Úvahám o řešení tohoto aktuálního 

celoevropského problému věnují také oba pisatelé mnoho prostoru. Zabývají se jím obecně, ale 

především se pokouší definovat příčiny jeho vzepětí a na jejich základě pak nalézt způsob, jak se 

jeho šíření úspěšně bránit. Kramář měl své nekompromisní východisko, totiž vojenský zásah 

proti centru bolševického hnutí v Rusku. Přísně a nesmlouvavě se své vize držel, zatímco 

Masaryk s velkou dávkou racionalismu na alternativu silového řešení rezignoval. Otázka, zda 

intervence ano či ne se stejně jako uvádění argumentů pro a proti, stala ústředním motivem 

korespondence a jednoznačně v ní dominuje. Oba politici si navíc uvědomovali sílu a v jistém 

smyslu i přitažlivost bolševických idejí a proto o tématu diskutovali nejen z hlediska 

zahraničněpolitického, ale i v kontextu domácího politického dění. 

 

T. G. Masaryk byl rozhodným odpůrcem bolševické strany a k sovětské vládě zaujímal 

nepřátelský postoj.122 Uvažoval dokonce o zapojení legií v bojích proti bolševickému režimu, 

ovšem pouze pokud by intervenovaly i západní státy. Pochyboval i o síle bělogvardějského hnutí 

v Rusku a věřil spíše tamním demokratickým silám. V roce 1918 se zdálo, že Západ přeci jen 

v Rusku zasáhne, a tak Masaryk podpořil československou účast v této spojenecké akci. 

Výsledek byl ale jiný a tak musel vynaložit značné úsilí, aby prosadil stažení československých 

legionářů z přímých bojů a dosáhl jejich evakuace. Osud Ruska mu ale určitě nebyl lhostejný, 

avšak jeho pohled na pomocnou akci byl věcný, prost předsudků a emocionálních vizí. 

To Kramář měl ve svých politických cílech a zvolených prostředcích jasno – s příjezdem 

do Paříže, v lednu 1919, zahájil svůj zápas za záchranu Ruska před bolševismem. V jednom 

z dopisů vyjádřil zklamání nad tím, že Rusové nebyli do Paříže pozváni: „Je to strašná 

budoucnosť, která se tvoří! Na konferenci pozvali Poláky, kteří nemají vlády a ne Rusy. Ani 

Pichon ani Clem[encau] ve svých řečech se nezmínili o tom, co udělalo Rusko, Poincaré se také 

ve své řeči o Rusku nezmínil – a nyní ještě ta bolševická koruna všeho – ubozí Rusové jsou 

                                                                                                                                                                                            
121 Takto to T. G. Masaryk uvedl ve své knize Nová Evropa, 1920, 223 s. 
122 K jeho názorům a činům v této souvislosti více viz PICHLÍK, Karel, Zahraniční odboj 1914 – 1918 bez legend, 
Praha 1968, s. 274n. Též MASARYK, T. G., Světová revoluce, s. 205n. Příp. o poměru k bolševické vládě ve svém 
memorandu americké vládě ze dne 28. srpna 1918, viz Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. 
Masaryka, Praha 1953, s. 27–28. 
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zdrceni a všichni říkají: když to musí být, sejdeme se s Němci. A člověk jim to ani nemůže 

zazlívati, poněvač s nimi Dohoda jedná přímo hanebně.”123A ve stejném dopisu z 23. ledna 1919 

Kramář ještě píše: „Všecko se nyní točí okolo ruské politiky, a to Anglie s Amerikou tvoří pravé 

úžasy. […] L[oyd] George chtěl pozvati bolševiky do Paříže, proti čemuž Francie energicky 

protestovala.” Kramář se v Paříži setkával s ruskými politiky a jednal s nimi o intervenčních 

záměrech, jichž opěrným bodem se mělo stát Československo. Těchto schůzek se zúčastňoval i 

E. Beneš, který Kramáře ponechával v domnění, že s jeho plány plně souhlasí. O setkání 

s Borisem Savinkovem Kramář Masaryka informoval v listu z 11. února 1919. Se Savinkovem se 

shodli na následujícím: „A nechati věc přirozenému rozvoji znamená vehnati celou inteligentní 

Rus do náručí Německa, jak všichni zde jednohlasně tvrdí – od červeného radikála do posledního 

konzervativce. V tom je nebezpečí pro celou Evropu, pro nás a pro Francii.”124 Masaryk reaguje 

19. února 1919: „Nedívám se tak důvěřivě, jak Vy, na ruské protibolševiky v Paříži a jinde; mám 

zkušenosti mnohé s nimi, ‚znám‘ je na Rusi – nevěřím v jejich schopnost organizační.”125 Tady 

Masaryk vycházel z osobní zkušešnosti a znalosti ruských poměrů z doby, kdy tam bezmála deset 

měsíců (roku 1917) žil, zatímco Kramář mohl soudit jen na základě rozhovorů s ruskými 

emigranty v Paříži. Masarykovo mínění ohledně ruské povahy koresponduje s obecným 

povědomím, které převládalo na Západě a které do určité míry mohlo sehrát svou roli při 

rozhodování v otázce intervence, totiž, že v ruské povaze převládají více vlastnosti destruktivní, 

jejichž symptomen je spíše chaos a zmatek než jakékoliv jiné pozitivní hodnoty. 

 

Kramářovo únorové memorandum – Zpráva o situaci v Paříži pro prezidenta republiky a 

pro ministerskou radu126 – je snad nejvýraznějším dokladem a svědectvím o tom, že plány 

ohledně intervenčního zásahu domýšlel do nejmenších detailů a že do jejich realizace vkládal 

obrovské naděje, společně s očekáváním všeobecné akceptace svých návrhů. Karel Kramář se 

prostřednictvím svého memoranda obrací na prezidenta Masaryka, aby „ruskou záležitost“ učinil 

předmětem jednání vládního kabinetu a aby mu pokud možno, co nejrychleji sdělil své i vládní 

stanovisko k této věci. Masaryk se k předloženým návrhům nijak konkrétně nevyslovil, alespoň 

v dopisech se podobná vyjádření nevyskytují. Překvapilo to zcela určitě i samotného Kramáře, 

                                                           
123 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. ledna 1919, dok. č. 8. 
124 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. února 1919, dok. č. 9. 
125 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, dok. č. 11. 
126 Viz Přílohu, dok. č. II. 
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jak dosvědčuje dopis z 25. února 1919: „Zdá se mě však, že Vám Švehla nedal čísti 

memorandum o věcech ruských, které jsem mu zaslal pro Vás i ministerskou radu, a prosil bych 

Vás, je-li tomu tak, abyste si je vyžádal a přečetl. Uvidíte z toho, že nejedná se u mne o špatnou 

náladu, – nýbrž o opravdovou stísněnosť […]“127 Už vůbec pak Kramáře nemohl potěšit dopis, 

který obdržel od A. Švehly128 a ve kterém mu bylo sděleno, že vláda o jeho projektu jednat 

nebude, o čemž bylo rozhodnuto i za souhlasu národnědemokratických ministrů, Kramářových 

spolustraníků. K čemuž podal Kramářovi do Paříže příslušná vysvětlení Alois Rašín, který ve 

svých dopisech předsedovi strany nešetřil upřímnými slovy: „Váš návrh stran Ruska je nemožný, 

neproveditelný a republiku v základech jejich ohrožující. […] Dožili bychom se přímo šíleného 

odporu se strany socialistů a posílili bychom bolševiky u nás, došlo by zde přímo k občanské 

válce a divím se opravdu, že můžete něco takového navrhovati, když přece stav věcí se za 3 

neděle, co Jste pryč nemohl změnit. Na Rusi nic nepořídíme, poněvač nemůžeme hned za 

vojskem dělati pořádnou administraci, kterou Rusko nemělo, nemá a nebude míti při 

neschopnosti inteligence. […] Nechte těchto snů. Nevěřte ve vděčnost. Naopak. Rusové by se 

cítili pokořeni, že je malý národ musil vytrhnout. […] Váš návrh o Rusku do ministerské rady 

nedáme.“129  

V memorandu po úvodních pasážích, v kterých Kramář popisuje činnost a vystupování 

československé delegace, líčí nespokojeně dosavadní průběh konferenčního jednání a 

pozastavuje se nad nezájmem vítězných mocností o budoucnost Ruska. O čem se ale dočteme 

především a co se neustále vrací jako stěžejní bod celého pojednání jsou Kramářovy výzvy 

k angažování se v pomoci Rusku. Naléhání na zorganizování takové vojenské pomoci však 

Kramář zdůvodňuje velmi naivními tezemi a vírou – jak sám uvádí – ve spasitelnou a 

vykupitelskou úlohu, která je předurčena právě československému národu při záchraně Ruska, 

resp. celého Slovanstva, před bolševismem a pangermanismem. Srovnejme tato slova: „Dnes je 

veliká, historická chvíle pro český národ, která se hned tak nenavrátí. Rázem může si český národ 

dobýti světového postavení na dozírnou dobu, státi se vedoucí mocí slovanskou, a vysvoboditi 

přímo Slovanstvo z jeho nynějšího ponížení a dáti mu pro všecku budoucnost velikou, 

rozhodující úlohu ve světové politice. Ale nejen to, může se také navždy zachrániti před 

nebezpečím německé revanše […]. Půjdeme vykonat veliký svůj slovanský úkol, půjdeme zajistit 

                                                           
127 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. února 1919, dok. č. 13. 
128 ANM, f. K. Kramář, k. 17, A. Švehla K. Kramářovi b. d. [únor 1919]. 
129 ANM, f. K. Kramář, k. 15, A. Rašín K. Kramářovi 12. února 1919. 
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svému národu vynikající, vedoucí význam ve Slovanstvu, a zajistit sobě také pevnou 

hospodářskou budoucnost, což zejména pro sociální úkoly našeho státu mělo by důležitost 

ohromnou. […] Opakuji jen, že mám přesvědčení, že naše rozhodnutí je vážným, rozhodujícím 

pro naši budoucnosť, proto, zůstaneme-li národem třetí třídy, bezvýznamným v politice velikých, 

anebo staneme-li se důležitým faktorem světové politiky.“ Jak by měla být taková intervence 

nejlépe zorganizována? A kdo by se na ní vlastně spolupodílel? Dohodovým státům Kramář již 

v této fázi konference nedůvěřoval a neočekával od nich pražádnou aktivitu směrem na východ. 

Určité naděje vkládal jen do Francie, ale impuls k celé akci musel vzejít z jiných kruhů: „A 

velmoci, neschopné jakékoliv donucovací akce, našly by zase, že je politické se Slovany počítati, 

a že jsou na světě také ještě jiní Slované, než Poláci. A opravdoví, nejen příležitostní! […] 

Kdybychom mohli říci my, že s Jihoslovany nutné vojsko dáme, pod podmínkou, že Dohoda, 

hlavně Francie na účet budoucího Ruska opatří pro ně výzbroj, uniformy, hlavně děla, tanky, auta 

a aeroplány, jakož i zásobování a peníze, pak bychom si rázem zjednali zde postavení spasitelů 

z těžké a bezvýchodné situace. Velení by musilo býti ovšem francouzské. […] Bylo by možno ze 

zajatců ruských v Německu utvořit u nás dobrou armádu asi 100 až 120 000 mužů, která by 

musila podle plánu Savinkova jíti vpřed a především se bít s bolševiky – takže by našich 

nesrovnatelných vojáků nemusilo býti víc než asi 150 000, aby stačili na pochod na Moskvu, což 

by rozhodlo o osudu Ruska – našich 50 000 hochů by konečně zase šlo s radostí, a starou 

odvahou, aby nám v Moskvě podali ruku. […] Clemenceau mně řekl, že by nemohl jednomu 

francouzskému vojáku přikázati, aby šel do Ruska. Totéž platí o Anglii. Stěží drží to, co nezbytně 

potřebují jako ochranu proti Německu. […] A přece cítí, že se Rusku pomoci musí, jak pravím, 

zejména ve Francii, kde vidí všichni nebezpečí německo-ruské aliance! Na druhé straně zdejší 

patriotičtí Rusové, zejména republikáni, by rádi, aby jim pomohli Slované, a zejména Češi. Jsou 

plní přímo nábožné úcty před našimi československými vojsky.“ Kramář hleděl ještě dál, 

uvažoval, jaký by byl vývoj poté – tedy, jak řešit otázku budoucího státního uspořádání „nového“ 

Ruska, problematiku ústavy či postavení jednotlivých národních celků: „Ovšem neměli bychom 

v Rusku obnovovati starý carism. Celý svět by musil viděti, zejména u nás i v Rusku, že chceme 

svobodné, demokratické, federativní Rusko, kde by také jednotliví národové měli svobodu 

národního života. […] Otázku monarchie konstituční nebo republiky nikdo nechce nyní 

rozhodovati, to má rozhodnouti konstituanta. […] naší pomocí v Rusku zachránili demokracii, 

svobodu, a bude-li proto většina konstituanty i republiku. Říkají, že je Rusko patriotické tak plno 
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úcty a vděčnosti zrovna k nám, že by od nás sneslo velmi rádo, kdybychom my vzali do ruky 

regeneraci Ruska, že by zrovna nám rádi přenechali vůdčí duševní místo mezi Slovany.“130 

 

Zaměříme-li pozornost na Masarykovo mínění o Kramářově nastíněném projektu, 

z dopisů adresovaných prezidentem premiérovi se toho příliš nedozvíme. Mnohem cennějším 

pramenem nám pro tento případ budou dopisy do Paříže zasílané Masarykem E. Benešovi. 

Projeví se v nich, nejen jak Masaryk smýšlel o Kramářových úvahách, které mu předkládal k 

posouzení, ale zejména i to, jak smýšlel o Kramářovi osobně, jak ho charakterizoval a co od něj 

jako politika ve své době očekával.  

Citujme z dopisu T. G. Masaryka E. Benešovi z 19. února 1919: „Dr. Kramáře reklamuje 

min. Švehla. Ale tím problém Kramář není rozřešen. Dr. Kramář neví, že jsou všecky strany a 

všichni jednotlivci proti němu. On má fantasii ruskou v hlavě a nic jiného ho nezajímá. Chtít 250 

000 vojáků proti bolševikům – fakt, že tak nedovede pochopit naši vlastní situaci, je strašným 

symptomem jeho poblouzení; kdo tak fantasuje o Rusku, a o vlastní síle, ten nerozumí nynějším 

událostem a neví, jaké máme úkoly. To je přímo zdrcující.“131 Případně z dalšího Masarykova 

dopisu: „Stručně: Ruská armáda, organisovaná zde, je fantasie: dejme tomu, že by se zdařila 

organisace, pak nejsme jisti, že by nešla – proti nám. I menší sbor mohl by se pokusit o nějaké 

překvapení; neboť bolševici ruští a naši jisté budou agitovat mezi nimi. Tedy nemůžeme snést 

velkou ruskou armádu, musíme je po částech posílat do Ruska. A rozumí se že [se] v Rusku 

rozutekou.“132 

 

Prezident Masaryk o svých názorech na možnou intervenci a zapojení legií do ní hovořil 

11. února 1919 s redaktorem pařížského listu Le Temps. V reakci na otázku: „Jak bude možno 

potírat bolševictví v Rusku?” Masaryk odpověděl, že: „Vojenské zakročení je nyní nemožné; po 

čtyřech a půl rocích hrozné války nemohou státy Dohody žádat na svých vojácích, aby šli bojovat 

do Ruska za účelem špatně definovaným. […] Naše čs. armáda na Sibiři má toho dost a domáhá 

se návratu do vlasti. […] A pak, o jaké organizace se opřít v Rusku? Všechny ty místní vlády, 

všichni ti stateční generálové nedodali nezbytného organizátora. Kromě toho jsou všichni 

podezřelí, ať právem či neprávem, že si přejí obnovy carismu, nebo aspoň reakcionářského 

                                                           
130 Viz Přílohu, dok. č. II. 
131 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 19. února 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 26, s. 180. 
132 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 24. února 1919. Tamtéž, dok. č. 27, s. 184. 
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režimu. […] Z druhé strany všichni socialisté světa by protestovali […] Nyní nutno se omezit na 

to, aby se zabránilo šíření bolševické vlny, izolovat ohnisko nákazy a sáhnout k hospodářským 

represáliím.”133 Proti takto veřejně prezentovaným názorům se velice důrazně ohradil Kramář. 

V dopisu ze 14. února 1919, který se nesl v ostře konfrontačním tónu, napsal: „Ode dvou dní, kdy 

jsem četl Váš interview, […] jsem v nejstrašnější náladě a vidím, že tak naši politiku vésti 

nelze.[…] Zejména v zahraniční politice myslím je povinností pokud možno mluviti nejméně a 

nic, co není smluveno se mnou a s Benešem. Já bych bez souhlasu Beneše neřekl ani slova, které 

by mohlo republiku zavazovati – a jsem zodpovědným, a těžce zodpovědným za všecko,– tím 

méně to můžete Vy, nezodpovědný.”134 A dále v přímé reakci na ruskou otázku doplnil: „A nyní 

k věci. Co jste řekl o ruské věci, úplně desavuuje všecko, co zde děláme s Benešem a co chce 

také Štefánik. […] Pomyslete, co by to bylo. Rusko bez bolševiků znamenalo Rusko věrné 

Dohodě a dřívější konec války – a docela jiné postavení naše, kdybyste Vy a naši zachránili 

Rusko a celý svět! Nyní je to podruhé, kdy bychom mohli my Rusko spasit, zbavit se navždy 

strašného nebezpečí aliance rusko–německé – a my ji zde vidíme a cítíme se roditi, zabezpečiti 

Čechům vedoucí postavení mezi Slovany, zabezpečiti navždy nás i hospodářský rozkvět našeho 

národa, zabezpečiti naší republice důstojné místo mezi národy, pomoci svou autoritou také 

Jihoslovanům,– a to všecko Vy zahazujete […]. Na konec je to jedno, Dohoda bude nucena 

zakročiti – ale pak to bude její zásluha, ne naše, a nám to nepomůže. Zapomene se na hrdinství 

našich v Rusku a Sibiři, a budeme žíti životem nového státu, na který nikdo se neohlíží.”135 

Masaryk v následujícím dopisu z 19. února 1919 vysvětluje: „Rusko. Řekl jsem Tempsovi, že 

Entente neměla a nemá jasného a určitého plánu s Ruskem. Že vím, že angličtí a francouzští 

vojáci do Ruska nepůjdou, a Temps to potvrdil. Řekl jsem, že bych naše vojsko potřeboval doma 

[…]. Neřekl jsem mu, co říkám Vám, že se obávám rozpolcení v  našich tam řadách. […] 

Takticky: pokládám za chybu hrozit bolševikům, když pod jejich mocí máme tisíce našich lidí, na 

nichž se mohou mstít.”136 Že si Masaryk za svými slovy, pronesenými při novinářském interview, 

plně stojí jednoznačně stvrzují i následující pasáže z dopisů, které si vyměňoval s v Paříži 

pobývajícím ministrem Benešem. V jednom z prvních dopisů z konce ledna 1919 Masaryk 
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Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. února 1919, dok. č. 10 a dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, 
dok. č. 11. 
134 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. února 1919, dok. č. 10. 
135 Tamtéž. 
136 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, dok. č. 11. 
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uvažoval takto: „Naše hochy z Sibiře a z Ruska (Ukrajiny) vůbec. Ergo musíme mít všude 

zástupce de facto, jestliže neuznáváme Ruska atd. Také u bolševiků v Moskvě, proto že naši musí 

jít jejich územím.“137 Ihned v následujícím vzkazu prezident Beneše upozornil: „Došel Maxa a 

s ostatními bývalými členy Odbočky zřídí ruskou kancelář.“138 Výše uvedené věty si lze 

jednoznačně vyložit tak, že již v lednu – v počáteční fázi mírových jednání – měl Masaryk jasno 

v otázce uskutečnění či neuskutečnění protibolševické ofenzivy jako samostatné československé 

akce. 

Ve výše uvedených výňatcích je zmiňován ještě jeden podstatný aspekt, který se Kramáře 

nemohl nedotknout, a tím je prezidentova kooperace s Prokopem Maxou, jedním z účastníků 

československého zahraničního odboje. Maxa byl osobou, která se výrazně podílela na organizaci 

legií v Rusku, v roce 1917 se navíc stal místopředsedou odbočky Československé národní rady v 

Petrohradě. Za tyto své aktivity byl pak od května do prosince 1918 vězněn jako rukojmí 

sovětské vlády. Ve svých plánech Masaryk počítal s tím, že Maxových služeb využije k navázání 

neoficiálních styků se Sověty s cílem dosáhnout jejich souhlasu se stažením legií a tím 

československým vojákům zabezpečit poklidný a co nejrychlejší návrat do republiky. 

K opatrnosti však prezidenta nabádal i E. Beneš: „[…] nerad bych navazoval jakékoliv styky 

s bolševiky, ať officielní, ať neofficielní. Pavlů telegrafuje a protestuje proti politice Maxově 

v Rusku, tvrdě, že nemá práva mluvit jménem kohokoliv.“139 Přesto Masaryk v dubnovém dopise 

Benešovi konstatuje: „Do Ruska pošleme a) Maxu, Housku, aby dali pozor na internované atd. a 

jednali o návratu vojska. Formu náležitou najdeme. b) Má tam jít (na Sibiř – Maxa bude 

v Moskvě) deputace (Machar aj.), která by posilnila hochy mravně. […] Také (Maxův návrh) 

bych byl sto jednat s Rusy (bolševiky) ve jménu Ententy.“140 Kramářovy výhrady k takovému 

postupu zněly, v porovnání s těmi Benešovými, mnohem razantněji, neboť pro Kramáře žádná 

taková možnost vyjednávání se sovětskými ministry ani v náznaku neexistovala. Jednání se 

zástupci bolševického Ruska na jakékoliv bázi nepřicházela v úvahu – o čemž hovoří tato 

Kramářova prohlášení: „A je to dětinství říkati, že se bolševismus neporazí. Porazí a snadněji, 

než si myslíme, – a Rusko bude žít novým životem. Prof. Maxa žil patrně příliš v ovzduší 

bolševickém, a následkem toho podléhá jejich sugesci o věčnosti jejich panství. Mne to všecko 

                                                           
137 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 28. ledna 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 22, s. 163. 
138 Viz vzkaz T. G. Masaryka E. Benešovi b. d. Tamtéž, dok. č. 23, s. 165. 
139 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 3. února 1919. Tamtéž, dok. č. 25a, s. 176. 
140 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 8. dubna 1919. Tamtéž, dok. č. 39, s. 220. 
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velmi mrzí, – poněvač to podrývá možnosť rozhodného kroku, který jsem Vám navrhoval.“141 

Sám Prokop Maxa se proti takovým výhradám ozval a proti Kramářovi se odhodlal vystoupit. 

Učinil tak v tisku, i když ve svém úvodníku v České stráži nemluvil přímo o Karlu Kramářovi, 

bylo z jeho slov naprosto zřejmé koho má na mysli: „Ponechme péči o Rusko Rusům a 

netříštěme svých sil sny o nových výpravách do Ruska. Raději se z Ruska učme: jedni z chyb 

ruské buržoasie, druzí z chyb ruského bolševismu.“142 Avšak Kramářova kritika neustávala, 

nahlédněme, co píše Masarykovi dále: „Proto jsem byl do nemožnosti rozčilen návrhem 

telegramu, který má býti poslán bolševickému ministru zahraničních záležitostí ohledně naších 

zajatců. Řeknu Vám docela otevřeně, že je prof. Maxa přímo nebezpečím pro náš národ se svou 

filobolševickou agitací. A já za žádnou cenu neponesu zodpovědnosť za politiku kabinetu, který 

by koketoval, nebo dokonce vešel ve spojení s bolševiky.“143 To, že rozhodně protestuje proti 

jakémukoliv spojení s bolševickou vládou Kramář oficiálně sděloval do Prahy ještě i 

prostřednictvím telegrafické instrukce ministrovi vnitra Antonínu Švehlovi.144 Čím naléhavěji se 

jevila potřeba dosáhnout konečného rozhodnutí o budoucnosti československých legií v Rusku a 

čím reálněji se jevilo jako jediné možné řešení k ukončení nejistoty odchod bez boje, tím 

nekompromisnější vzdor to v Kramářovi vzbuzovalo. Psal Masarykovi do Prahy: „Maxa 

telegrafuje Štefánikovi, že má neoficielně vyjednávat s bolševiky o volném průchodu sibiřské 

armády Ruskem domů. Velmi Vás prosím, abyste tomu zabránil, poněvač by to bylo pohanou 

českého jména a nejtěžším poškozením naší budoucnosti […].“145 Kramář na prezidenta apeluje, 

aby neztrácel v této souvislosti ze zřetele, že tím, jak se československý stát zachová ve věci 

sibiřské armády, bude napříště posuzován i v jiných obdobných případech a ovlivní tím své 

mezinárodní postavení do budoucna a že jde vlastně o rozhodnutí pro československý národ 

zavazující a historické. V dopise z 2. května 1919 k tomu Kramář napsal: „A jestli se ještě panu 

Maxovi podaří dosíci toho, aby naši vojáci v Sibiři, kteří umožnili porážku Ruska, spasili Rusko, 

v posledním momentu, kdy by vítězně mohli s ruskou armádou do Moskvy jako spasitelé Ruska, 

jeli na parníčku přes Japonsko do Evropy, poněvač v Čechách ztratili lidé chuť ke všemu 

velkému, co jste dělali s nimi po čas války, – pak budeme moci říci, že jsme přímo hříšně 

promrhali největší příležitost českých dějin všech věků zaujati jedno z předních míst mezi národy 

                                                           
141 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. února 1919, dok. č. 9. 
142 Viz MAXA, Prokop. Rusko a Evropa, in: Česká stráž, 1919, roč. 2, č. 9, 6. 3., s. 1. 
143 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. dubna 1919, dok. č. 24. 
144 Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, dok. č. 167, s. 278–279. 
145 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 10. dubna 1919, dok. č. 26. 
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aspoň menšími.“146 Po třech měsících od napsání těchto řádků se Kramář k hodnocení Maxovy 

politiky ještě jednou a naposledy vrátil, když Masarykovi dotčeně psal: „A druhé, co bylo nutno, 

bylo udělat ze mne člověka k ničemu, který v Paříži nedělal nic, než se staral o své ‚rodinné 

záležitosti‘. V této věci už pracoval jeden z nejpodivnějších (zdvořile řečeno) českých lidí, 

bezsporný bolševik nyní a zítra to, co bude zase silné a hrozivé, pan Maxa. Jeden 

z nejfalešnějších lidí, které jsem kdy poznal.“147 

Jaká východiska z ruského problému si koncipoval prezident? K jejich seznání je 

zapotřebí nahlédnout do korespondence, kterou si vyměňoval s ministrem zahraničí E. Benešem, 

jemuž psal kupříklad toto: „Navrhuji tudíž: a) Ať Rusy organisují Francouzové. Třeba pod Pellée. 

My teď máme organisaci naší armády, nestačíme organisování dvou armád. b) Výživa, mundúr 

atd. musí se dodat. c) Jednání o tom se protáhne hodně, jak znám Ententu. Francouzové to 

nemohou dělat bez vědomí Ameriky atd. d) Podaří-li se akce (v malém), budou se posílat 

jednotlivé oddíly třeba do Oděssy. Tam musí Entente mít své lidi. Posílání Polskou se 

nedoporučuje; ostatně to je jejich věc. e) My neodkážeme, ale věc se protáhne a ztroskotá sebou 

sama.“148 V Masarykově zprávě Benešovi, v které mu referuje o svém dubnovém setkání 

s generálem Smutsem a projednávaných záležitostech, zaznívá, podle mého názoru, již definitivní 

stanovisko, k němuž Masaryk ohledně vojenského zakročení dospěl. Následující slova nám 

v úplnosti dokreslují obecně známý fakt o totožném cíli, kterého Kramář stejně jako Masaryk 

chtěli dosáhnout – to jest změny mocenských struktur v Rusku s přispěním vnějších faktorů –, 

ovšem za použití rozdílných prostředků. Kramář, který politicky neprozíravě vsadil na ruskou 

kartu (což dosvědčuje, že musel být uznáním a úctou k Rusku skutečně naplněn) byl ochoten 

obětovat vše a pustit se i do ozbrojeného konfliktu, a to i přes chatrné vyhlídky na konečný 

úspěch takového kroku. Masaryk nikoliv, jeho mínění se postupně proměňovalo, spíše 

zmírňovalo až se přiblížilo téměř k hledání kompromisu a akceptování daných poměrů. 

Masarykův názor z dubna 1919: „Entente musí intervenovat; bez intervence Rusko samo si těžko 

pomůže. Intervence může být dvojí: a) vojenská b) hospodářsko-administrativní. Vojenská je 

nemožna: organizovat armádu pro Rusko vezme víc než půl roku, několik měsíců, než by tam 

armáda byla dopravena. Mezitím bolševici nebudou čekat; obořili by se zejména na naše hochy, 

atd. Doma by stupňovali terror. Ergo intervence druhá. Diplomaticky se forma jednání najde. 

                                                           
146 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. května 1919, dok. č. 31. 
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Vezme-li Lenin od Ententy peníze, bude neméně poražen, než armádou, ba více. A jaké 

podmínky položit Rusku? Na to jsem zdůraznil: první podmínka, zastavit hloupé ubíjení 

politických odpůrců; Lenin musí býti donucen věřit více ve vlastní zásady. Z toho hlediska 

ovšem koalice socialistických stran, atd., demokratická politika.“149 Masaryk pak ještě Benešovi, 

v reakci na „rozčílený“ Kramářův dopis a „ještě rozčílenější“ telegram150, napsal: „Moje 

stanovisko k Rusku mohlo by mu [Kramářovi] být známo; ale on žije ve svých starých dávno 

utkvělých ideích – nevidí, co se děje ve světe nevidí, co se děje kolem něho. Inspirované jím 

zprávy z Paříže zde dělají náladu proti němu. Mně prakticky běží jen o naše hochy, abychom je 

dostali domů a dále o to, aby naši příslušníci nebyli od bolševiků zabíjeni. Taktika, stále a hlučně 

mluvit proti bolševismu je docela pochybená – buržoasie, zastrašená a hloupá, vyvolává 

bolševiky, jaké zasluhuje.“151 Masarykovu rezignaci na jakýkoliv násilný pokus zbavit bolševiky 

moci dosvědčují mimo jiné tyto výroky: „Hlavní starostí teď musí být dostat naše hochy ze 

Sibiře. […] b) Hlavní, jednat s Ententou: 1) aby vůbec pomohli při návratu 2) zejména 

transportem, ať přes Ameriku nebo přes Suez. Věc teď musí být vzata do ruk energicky: někteří 

socialisté (tzv. bolševici) chtí věci užít k agitaci a již agitují.“152 

 

Pod vlivem měnících se poměrů na pařížské konferenci a komplikující se situaci v Rusku 

na frontách občanské války se záležitost intervence a československé účasti dostává do jiné 

roviny. Situace ohledně intervenčního zásahu a možnosti zapojení legií do něj se vyvíjela, jak už 

bylo výše naznačeno, v průběhu celého roku 1919. V lednu téhož roku byli čeští legionáři staženi 

z fronty a jejich funkce omezena na střežení transsibiřské magistrály. Původní stanovisko K. 

Kramáře a částečně i M. R. Štefánika, totiž využít legie k protibolševickému vystoupení, tedy 

Masaryk stejně jako Beneš podmiňoval masovou spojeneckou intervencí. Ta se ukázala 

nemožnou. Vojáci nechtěli po příměří válčit a navíc působily úspěchy Rudé armády a šířící se 

revoluční hnutí, kruté podmínky Sibiře a únava z let bojů – to vše přerůstalo u legionářů v 

demoralizaci. Hlavním cílem se proto stala jejich evakuace. První transporty zamířily 

z Vladivostoku po moři do vlasti v druhé polovině roku 1919 a poslední odpluly počátkem léta 

1920. Celkem odjelo těmito transporty 56 459 legionářů. Na ruské půdě nakonec nikdy 

                                                           
149 Viz zprávu T. G. Masaryka E. Benešovi ze 7. dubna 1919. Tamtéž, dok. č. 37, s. 216. 
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neproběhla žádná společná akce zahraničních vojsk – spojenci sledovali vlastní, často 

protichůdné cíle a navíc jednali v zájmu nesourodých domácích zájmových skupin, z nichž 

některé byly pro a jiné proti intervenci. 

Až na Velkou Británii v roce 1919 zahraniční mocnosti neusilovaly o svržení 

komunistické vlády. V prvním roce občanské války (1918) tak intervenovaly výhradně 

s úmyslem reaktivovat východní frontu, třeba i s bolševickou pomocí. Ve druhém a rozhodujícím 

roce ztratila intervence zřejmý smysl. Sama Anglie jednala především na popud W. Churchilla, 

jednoho z mála evropských politiků, jenž chápal dosah, který by vítězství bolševismu mohlo mít 

na celoevropský vývoj. Britská pomoc spočívala především ve vojenských zásobách a poradcích, 

kteří svou pozornost věnovali povětšinou admirálu Kolčakovi. Churchillovy obavy z vítězství 

komunismu v Rusku byly motivovány geopolitickým uvažováním. Strachoval se dominantního 

postavení ruských komunistů, kterého mohli dosáhnout v případě spojení sil s Německem a 

Japonskem. Karel Kramář to popsal v dopisu z 2. května 1919: „Je velmi zajímavo, že se úplně 

změnila anglická politika: Děnikin dostal od Angličanů tanky, důstojníky a mechaniky k nim, 

zbraně, munici – takže je sto, aby se ubránil bolševikům […]. V anglickém parlamentu je velmi 

silný proud pro pomoc Rusku – Angličané vidí do dálky a chtějí se zabezpečiti Ruskem. Zato 

Francouzi jsou přímo šílení v politice.”153 K. Kramář se později k tomuto dilematu anglické 

zahraniční politiky vrátil a ve své knize, resp. přednášce uvedl: „Ale pan Lloyd George patří 

k těm kteří, neradi se vzdají toho, co si jednou umínili. Proto všechny pokusy pomoci 

antibolševickým elementům ruským […], za kterými stál lord Churchill, zůstaly polovičatými, 

neenergickými a vedly jen k bolševickému vítězství. […] Kdyby Anglie pomohla znovu 

zbudovati a osvoboditi Rusko, jak se to zdálo za Děnikina, když jsem tak mnohým Angličanům 

zrovna tyto myšlenky vykládal, Rusko by bylo Anglii navždy zavázáno. […] Bohužel pan Lloyd 

George se svou politikou zůstal silnější a tak nutno pro budoucno počítati se starou anglo-ruskou 

rivalitou […].“154 Ovšem masivní vojenská intervence, byla řešením naprosto nereálným, 

vzhledem ke stavu vyčerpanosti, v němž se Evropa po válce nacházela. Definitivní rozhodnutí 

padlo v průběhu léta 1919, v rámci jednání Válečné rady v Paříži. Zde vznikl návrh řešení: okolo 

20 000 legionářů mělo být dopraveno zpět do Československé republiky ještě do konce roku 

1919 přes Vladivostok a asi okolo 30 000 vojáků se mělo vydat napříč Ruskem přes Perm, 

Vjatku, Petrohrad nebo Archangelsk. Byl by to poslední pokus využít alespoň část legií 
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k intervenční válce proti bolševikům. Navíc evakuace všech legionářů přes Vladivostok byla 

v krátké době neuskutečnitelná. Angličané se zavázali veškerou pomocí československým legiím 

v bojích s bolševiky. Vrchní velitel vojsk na Sibiři generál Janin tento návrh odmítl (pražská 

vláda nechala rozhodnutí právě na Janinovi – ve věci intervence se Masaryk zdráhal jakéhokoliv 

rozhodování a udílení rozkazů ponechával na lidech přítomných u sibiřské armády) se 

zdůvodněním, že československá armáda byla v té době nebojeschopná a ruská bílá armáda 

taktéž, na rozdíl od Rudé armády. Navíc vázla spolupráce legionářů s admirálem Kolčakem. 

Zástupci USA na konferenci sdíleli stejné stanovisko, tedy evakuaci všech přes Vladivostok a 

americká vláda se zavázala pomoci s dopravou vojáků. 

Konfrontace názorů mezi Kramářem a Masarykem ve věci ozbrojeného boje za 

nebolševické Rusko pokračovala i v druhé polovině roku 1919 a nesla se v tomto duchu: Kramář 

zatvrzele setrvával na svém stanovisku a nepřestával burcovat k aktivitě ve prospěch ruských 

prodemokratických sil a i nadále velmi intenzivně prožíval vývoj událostí na Sibiři, stejně jako 

diplomatická jednání odehrávající se na půdě konference. Masaryk, když už se blížilo definitivní 

rozhodnutí Válečné rady v Paříži stvrzující brzkou a úplnou evakuaci československých vojáků, 

navíc potvrzované Janinovým kritickými zprávami o stavu vojska a jeho neschopnosti účastnit se 

dalších vojenských operací, téma „intervence“ opouští – k čemuž ho víceméně donutilo 

vnitropolitické dění v republice a Kramáře do Paříže zpravoval především o něm s poukazem na 

to, jak domácí politici vnímají jeho zastupování československých zájmů na konferenci 

v protikladu se zanícenou angažovaností za zájmy ruské. 

O československých legionářích v Rusku psal Kramář vždy bez výjimky s velkým 

uznáním a viděl v nich hrdiny, kteří svými činy, jako téměř jediní, mohou mravně pozvednout 

vážnost československého národa: „My, jedině my, můžeme zachrániti Rusko před německým 

objetím. […] Proboha, neberte našim hochům možnost, aby se vraceli v triumfu Ruskem domů! 

Vždyť to bude největší triumf českého národa!”155 Pár dní poté v dopisu z 6. května pokračuje: 

„[…] a pak vidím, že je ohroženo to největší, co si neseme z války: naše záchrana Sibiře a Ruska. 

Bolševismu je a bude konec – a v triumfu musejí být naši hrdinní hoši ze Sibiře. Nemusejí 

zadními dveřmi utíkati domů k mamince. To by byla přímo katastrofa. A oni sami to nechtějí.”156 

Dále: „A nevzdávám se naděje, že do Moskvy vtáhnou s Kolčakem naši zachránci Ruska. 

                                                                                                                                                                                            
154 KRAMÁŘ, K., Pět přednášek, s. 79–80. 
155 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. května 1919, dok. č. 31. 
156 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. května 1919, dok. č. 33. 
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Ostatně už tím, že udržují týl, že chrání sibiřskou dráhu, vykonávají obrovskou službu pro 

Rusko.“157 Masaryk pro Kramářovo odhodlání k intervenci pochopení neměl, odpovídal mu 

velmi stručně: „Řekl jsem Vám minule, že Vaše ruské stanovisko vyvolává odpor. Kritizuje se 

každý Váš projev […].”158 A znovu Masaryk v dopise z 8. června: „V otázce intervence v Sibiři 

vycházel jste z předpokladu, že můžete v Čechách naverbovat statisíce dobrovolníků pro Rusko. 

V tom, nezazlívejte mi, vidím abstraktnost, neznání domácích poměrů, formování armády pro 

Rusko je nemožností. Odsud pak proti Vám odpor, hlavně soc[ialistického] bloku. Jste proti 

bolševismu, ale intervenční politika by nám zrodila bolševism.”159 

Mezitím, v průběhu května a června, začalo organizování transportů. Hlavním iniciátorem 

byl prezident Masaryk, který Beneše z Prahy do Paříže úkoloval, aby neváhal za tímto účelem se 

spojenci vyjednávat. Beneš si zas na oplátku do Prahy psal o přesnější direktivy: „Ohledně 

armády žádal bych Vás o toto: Je nutno udělat přesný plán přepravy. Bylo by nejlépe, kdyby 

nějaká komisse našich vojáků, kteří tu cestu z Vladivostoku už dělali, vypracovala plán, tak, aby 

se už už něco dělalo […].“160 Zároveň svými zprávami domů ubezpečoval osoby v této věci 

zainteresované: „Brzo bude možno organisovat první transporty. Žádám, abych byl zmocněn, 

abych mohl ihned vyjednávat.“ V rámci stanovené taktiky se počítalo i s vysláním politických 

zástupců k československým vojákům na Sibiři. Delegace měla mnohem víc než oficiální 

diplomatické pověření, spíše jen poslání symbolické, neboť její cesta za legionáři měla posloužit 

především ke zmírnění dopadů dlouhotrvající anabáze, kterou legionáři podstupovali, měla je 

morálně povzbudit a svou přítomností ujistit o tom, že nejvyšší ústavní činitelé státu na ně 

nezapomínají a dělají vše pro jejich brzký návrat do republiky. Původní předpoklad, že delegace 

bude tvořena jedním členem vlády a zástupci Národního shromáždění – a to vždy po jednom 

členu z každé strany, nevyšel. Nakonec byl Revolučním národním shromážděním k legiím 

delegován jediný poslanec – František Václav Krejčí a už to samo osobě zeslabovalo jakoukoliv 

reálnou možnost na případné vyjednávání přímo na místě. Krejčí byl pověřen Masarykem předat 

československým vojskům na Sibiři prezidentovo poselství a dodat jim uklidnění. 

V korespondenci mezi E. Benešem a T. G. Masarykem se ukazuje, jak bylo složité takovou cestu 

prosadit a uskutečnit: „[…] souhlasím s missí do Ruska, jen bych upozorňoval na formu vyslání: 

                                                           
157 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 7. května 1919, dok. č. 34. 
158 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 12. května 1919, dok. č. 35. 
159 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 8. června 1919, dok. č. 42. 
160 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 6. května 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 53, s. 249–
250. 
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velké rámusy a officielní forma poslání by zde [v Paříži] vyvolala jisté podivení; také jednání 

offic.[ální] s bolševiky by zde nebylo chápáno. Nebyl bych ani proti tomu, aby šli [delegace čs. 

vlády] přes Rusko po dohodě s bolš.[eviky], ale chtěl bych, aby to bylo diskrétní, 

nepozorovatelně, potichu. […] Mimo to Kramář i Milan [Štefánik] jsou zuřivými odpůrci cesty 

přes Rusko.“161 Což lze doložit tímto Kramářovým listem Masarykovi: „[…] nedělejte žádné 

rozhodnutí o cestě do Sibiře […]. A pak za žádnou cenu bych nesouhlasil, aby komise jela přes 

Rusko s dovolením bolševiků.“162 A s určitostí ještě dodal: „Beneš je stejného mínění.“ 

Edvard Beneš se zaměřil na věcnou stránku problému a dotazoval se prezidenta: „Je 

rozhodnuto o vyslání té misse? […] Takhle léto ujde a nikdo se tam nedostane.“163 Pokračuje s 

obavami: „Nevěřím, že budou moci projít Ruskem přímo.“ Ministr E. Beneš se pak dotkl i 

problému, kdo by měl parlamentní delegaci tvořit, tvrdil, že: „Ti, co jsou posláni, naše hochy 

neuspokojí. Já bych se Scheinerem souhlasil. Jistá garancie by to byla.“164 Na osobách se 

s Benešem shodl i Kramář, který vyslání Scheinera rovněž podpořil, jak to uvedl v dopise 

Masarykovi kolem 14. června 1919165. I přes tato pozitivní vyjádření J. Scheiner do Ruska 

k legiím neodjel. 

Po více jak dvouměsíční cestě dorazila československá delegace 27. srpna 1919 do 

Irkutska. Doprava se uskutečnila přes Vladivostok a navíc došlo ještě ke krátkému zastavení 

v Paříži, kde se delegáti setkali s ministerským předsedou Kramářem. Z výše uvedených názorů 

prezentovaných v korespondenci se dá usoudit, že hodlal československým legionářům adresovat 

odlišnou výzvu, než jakou učinil prezident Masaryk. Představu o ní získáme z návrhu, který 

Kramář odeslal Masarykovi společně s dopisem z 23. června.166 Zatímco Masaryk chtěl legionáře 

uklidnit sdělením obsahu zcela opačného: „Vím, že ovládá Vás jediná myšlenka, návrat domů. Se 

mnou ví to celý národ. Chceme a staráme se, abyste všichni co nejdříve se vrátili; republika 

potřebuje Vás jako svých ochránců, nejenom jako vojáků […]. Na brzkou shledanou! Doufám, že 

Váš návrat je již jen otázkou technické dopravy; než i v tomto případě Vám a Vašim drahým 

doma třeba bude ještě trpělivosti.“167  

                                                           
161 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 18. dubna 1919. Tamtéž, dok. č. 44, s. 230. 
162 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 22. dubna 1919, dok. č. 27. 
163 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 27. května 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 60, s. 259. 
164 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 10. června 1919. Tamtéž, dok. č. 65, s. 274. 
165 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi před 14. červnem 1919, dok. č. 44. 
166 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. června 1919, dok. č. 45. 
167 Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 137. Též ANM, f. K. Kramář, k. 88. 
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Kramář se znovu nepochopitelně vydal jiným směrem, než tím, který sledoval tehdejší 

československý zahraniční úřad. Dá se říci, že prováděl vlastně politiku individuální, soukromou 

neohlížeje se na názory druhých a rovněž bez podpory československé veřejnosti. Ocitl se 

v rozporu s prezidentem, ministrem zahraničních věcí a dokonce s vládou. Kramář se v polovině 

června 1919 pokusil ještě naposledy oživit naděje na záchranu Ruska a vyprovokovat sibiřskou 

armádu k nějakému činu, nevadilo mu, že se svým veřejným apelem – provoláním poslaným 

československým legionářům, zveřejněným v Československém denníku 31. srpna 1919, postavil 

do opozice vůči své vlastní vládě, protože v té době stále ještě zastával úřad ministerského 

předsedy a tak také veškerá vládní usnesení dobře znal.168 Nevadilo mu ani, že svým textem, 

úplně opačného znění než jaké mělo Benešovo memorandum169 Churchillovi z 23. června 1919, 

působí kontraproduktivně. Přesto všechno si Kramář toto poslední vzepětí neodpustil a 

v uveřejněném prohlášení vyzval československé vojsko k zapojení do kolčakovské akce, když 

mimo jiné pravil: „Rusko bylo příliš velké a mocné, aby stálo o nás malé. V nejtěžší nousi 

poznalo, že i národ malý dovede vykonati věci velké, když oduševněn je horoucí láskou 

k svobodě své vlasti, láskou, která nezná strachu a bázně a nebojí se obětí. Nerozhoduje již počet, 

ale mravní síla, mravní vlastnosti národa. […] Vykonali jste veliké, nezapomenutelné historické 

dílo a jen bych si z celé duše přál, aby jeho zakončení bylo stejně velké a mohutné, aby bylo 

skutečně korunou československé statečnosti a československého bratrství.“170 Do jaké míry 

odporoval takový projev nazírání pražské vlády je patrno z Benešova telegramu z 24. června 

1919, zaslaného do Sibiře jménem celé československé vlády a zprostředkovaného generálem 

Janinem: „Vlast nežádá od Vás již žádných obětí, dost vykonali jste pro její vysvobození, žádá 

však a velí Vám, abyste neztráceli víry v ni, neboť největší starostí její je Váš osud a Váš návrat 

domů.“171 

Kramář tedy i přes vlnu odporu, která se proti němu vzedmula, nepřestal zdůrazňovat 

nutnost vojenského zásahu v Rusku s cílem pomoci tamním demokratickým silám. Na to 

upozorňoval Beneš Masaryka, když mu psal: „Dr. Kramář se mnou mluvil v poslední době o své 

                                                           
168 E. Beneš k tomu později uvedl: „Bylo nám to vše navzájem známo, neboť vzkazy byly publikovány. Dr. Kramář 
si nemůže stěžovati, že nebyl informován a zejména mne vinit, že jsem ho neinformoval.“ Viz BENEŠ, Edvard, 
Moje odpověď Dru Karlu Kramářovi, Praha 1929, s. 41. 
169 E. Beneš vedl jednání s britským ministrem války W. Churchillem a výše zmíněné memorandum bylo vlastně 
odpovědí na Churchillem učiněné návrhy ve věci návratu čs. vojska ze Sibiře. Beneš informoval Masaryka detailně o 
projednávaných skutečnostech v dopise z 23. června 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 72, s. 292n.  
170 KRAMÁŘ, Karel, Projev dra Kramáře k našemu vojsku, in: Československý denník, 1919, roč. 2, č. 204, 31. 8., 
s. 2. Projev je datovaný 16. června 1919 v Paříži. 
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situaci. […] říká: Padnu na velikou věc. Chce padnout na ruskou věc – tj.: hájit svou politiku 

intervenční a eventuálně pak jít.”172 V reakci na červnové usnesení československé vlády, 

zprostředkované v Paříži E. Benešem, že Praha odmítá intervenci a žádá návrat legií, Kramář 

oponoval: „Že se armáda sibiřská má vrátit domů, chce každý. Má-li se vracet bezkonečně 

dlouho přes Vladivostok, úkradkem, aby nikdo nevěděl, že ona zachránila Rusko, aby zničila tak 

všecko, co naši hoši udělali pro Rusko a celý svět,– o to se jedná, o nic jiného!”173 Prvně se 

náznak změny v Kramářově uvažování promítl v korespondenci v  dopisu z 23. června. Kramář 

v něm poměrně smířlivě hodnotí danou situaci, kdy pravděpodobnost vojenského zásahu v Rusku 

byla již minimální a jednalo se především o způsob, jak a v jakém časovém horizontu dopravit 

legionáře domů: „[…] dostali telegram o velmi špatném stavu naší armády na Sibiři. Utvořila se 

prý dokonce česká bolševická divize! […] není možné najíti dost rychle dostatečně lodí pro naše 

vojsko a že by doprava trvala neobyčejně dlouho. Bojí se, aby si naši nevynutili jednání 

s bolševiky o průchod Sibiří a proto navrhuje, aby se řeklo českým vojákům, zdravým, aby šli 

s Kolčakem na Vjatku a tudy přes Petrohrad domů, což by byla nejkratší cesta.”174 Ale, že pro něj 

takové konstatování faktů nebylo vůbec snadné akceptovat, vyjde na povrch, když dodává: „Já 

chápu všecko jich tragické položení, jich touhu po domově, ale přece jen nelze všecko dáti 

v sázku, co za poslední léta vykonali. Hrajem o naši budoucnosť a sice tu nejnebezpečnější.”175 

V červenci 1919 Karel Kramář svou ruskou kapitolu, odrážející se ve vzájemné korespondenci 

s TGM, uzavřel. Celý dopis se jeví do jisté míry jako vyznání z vlastních politických činů a snaha 

podat, ne snad ani obhajobu, ale spíš vysvětlení svého veřejného počínání. Tón listu je smířlivý a 

lze z něj vyčíst, že Kramář uznal stav věcí, ačkoliv pro něj nebyl příznivý jak v perspektivě 

domácího vývoje, tak ani v perspektivě „ruské“ zahraniční politiky. V dopise se promítla i jedna 

z charakteristických Kramářových vlastností – citový přístup k politice, tedy alespoň k té vůči 

Rusku. Kramář Masarykovi mimo jiné napsal: „Ohledně Ruska chtěl bych jen tolik říci: Mojí 

nejhlubší vírou, celým mým politickým krédem je, že naše, naše budoucnosť závisí od 

budoucnosti Ruska. Mám Rusko rád, velmi rád, ale pracuju-li pro Rusko, vím, že nejlépe a 

nejbezpečněji pracuji pro nás, pro náš národ, který přece snad více miluji, než si myslíte. A 

myslím, že proň pracuji tak víc, než kdybych se staral o vyrovnání stranických apetitů jedné nebo 

                                                                                                                                                                                            
171 Vláda Československé republiky armádě v Sibiři, in: Československý denník, 1919, roč. 2, č. 151, 1. 7., s. 1. 
172 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 9. května 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 55, s. 253. 
173 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. června 1919, dok. č. 40. 
174 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. června 1919, dok. č. 45. 
175 Tamtéž. 
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druhé strany […]. Snad to nepomáhá mé kariéře v Čechách - ale buďte ubezpečen, že jsem víc 

zachránil pro naši budoucnosť, pro náš poměr k Rusku, než si kdo myslí […]. Přátelství se cení 

podle chování se ve chvílích zlých: mocného milovat dovede každý chám - nešťastnému být 

věrným a oddaným je mravní velikostí národa. […], jsme na tom připraviti se o všecky plody 

ohromného díla, které jsme v Rusku vykonali pro Rusko, sebe i Slovanstvo, - a tu se nedivte, že 

aspoň já chci ukázati Rusům hodným a dobrým, že jsou lidé v Čechách a ne poslední, kterým 

láska i věrnosť k Rusku a Slovanstvu nebyla láskou k strýčku – bohatému […]. Lidi zapomínají 

na lásku a štěstí - ale nezapomenou, kdo jim byl věrným, když všichni je opustili. Budete mně 

ještě jednou vzpomínati, že jsem nečinil tak zle, když jsem se nepoddával nemravnému 

bolševickému teroru v Čechách a zůstal tím, čím jsem celý život byl, a sice nejen slovem, nýbrž 

také skutkem!“176 Jak na Masaryka tato slova zapůsobila, se můžeme dočíst v dopise E. Benešovi 

z 13. července 1919, v němž Kramáře ve stručnosti zhodnotil takto: „Má [Kramář] staré 

polit.[ické] vidiny – toho neživého Slovanství, prýštícího z neznalosti Slovanů; nedovedl dobré 

staré slavofilství provádět reálně. Nerozumí době – myslí, že se bolševictví dá vyplenit 

postřílením; to konec konců je jeho sociální politika.“177 

 

3.2.4 Kramářova participace v ruské politice – Jednání s generálem A. I. Děnikinem a 

projekt ústavy ruského státu 

 

Ve vzájemné korespondenci z rozmezí června a srpna 1919 Kramář sice téma intervence 

neopouští, ale je donucen přizpůsobit se aktuálnímu dění v republice a s Masarykem si vyměňují 

názory a hledají východiska, kudy ven z vládní krize, resp. jakým způsobem rekonstruovat 

koaliční vládu. Tento kritický moment, především v politické kariéře Karla Kramáře, postavil oba 

muže znovu proti sobě. Po určitém uklidnění vnitropolitické situace se Kramář opět vrátil k ruské 

politice, přičemž se rozhodl, že po neúspěších na domácím poli, se aktivně zapojí právě do ní. 

Z mírové konference zpět do republiky se Kramář vrátil 27. září 1919, ale již nikoliv ve funkci 

ministerského předsedy. Tím byl 8. července jmenován Vlastimil Tusar. Kramáře takový vývoj 

událostí zaskočil, ale hlavně byl zklamán způsobem, kterým byly veškeré vládní změny 

provedeny a tím, jak byl o celé věci informován. Na ne zcela korektní a běžný postup ve věci 

                                                           
176 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 3. července 1919, dok. č. 51. 
177 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 13. července 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 80, s. 
303. 
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demise vlády poukazuje i dopis E. Beneše T. G. Masarykovi, v kterém se mj. píše: „V případě, že 

půjde [Kramář], pomýšlí: a) na oposici doma b) na eventuelní politiku s Rusy a působení pro své 

ruské, slovanské a české plány (Slovanská federace atd.) zevně a vnutit tak Č.[eskoslovenské] 

Rep.[ublice] svou politiku zevně, z Ruska. Je v tom kus fantasie – je v tom značný kus nebezpečí, 

kdyby se v Rusku něčeho domohl. Rozhodnutí o tom, kterou cestu nastoupí, závisí na situaci 

doma. […] Nebude-li chtít jinak než se scénou, a debatou o Rusku, bylo by nejlepší, kdyby 

ostatní strany klidně demissi kabinetu vyvolaly, jak jste naznačoval ve svém dopise […], čímž by 

se debata znemožnila“178. 

Tíhnutí k politické pomoci Rusku tím u Kramáře zesílilo a od poloviny roku 1919 se ve 

svých politických úvahách začal ubírat tímto směrem. V plánech na pomoc Rusku už ale nehrála 

prim vojenská intervence, nýbrž programová podpora „bílým“ v ruské občanské válce. Koncem 

srpna 1919 sděloval Masarykovi svůj úmysl do Ruska odjet179 a v dopisu z 11. září upřesňoval: 

„[…] Vám to v důvěře řeknu: Zdejší Rusové (i Ukrajinci) mne žádají, abych jel k Děnikinu, 

přivésti jej k moudré politice ukrajinské a tím zameziti ‚samostijnost‘. Beneš souhlasí úplně – a já 

prozatím také–,poněvač se jedná o nebezpečí nám i Rusku. Zde myslí, že jen já bych to u 

Děnikina a jeho okolí docílil.”180 Potom ještě Masaryka seznámil s tím, jak probíhá příprava této 

cesty: „Francouzi jsou velmi laskaví, jedu na vojenském parníku s vojenskou misí francouzskou a 

zároveň s Maklakovými. Pojedu tedy velmi pěkně a doufám také bezpečně.“181 

Kramář se měl na své cestě do Ruska setkat s velitelem bílé jihoruské armády generálem 

Děnikinem a předložit mu oficiální prohlášení francouzského ministerstva zahraničí o ruské 

otázce a zároveň měl sebou přivézt návrh ruské monarchistické ústavy, kterou vypracoval spolu 

s představiteli ruské emigrace a která měla vstoupit v platnost po Děnikinově vítězství. To vše na 

popud ruského politika, diplomata a vyslance prazatímní sibiřské vlády v Omsku (v té době stále 

ještě legálně setrvávajícího ve své funkci) Vasilije A. Maklakova. Smyslem takovéto 

zprostředkovatelské akce mělo být také nasměrování A. Děnikina k dorozumění se s Ukrajinci a 

tím utlumit jejich separatistické požadavky182, pak především, na co pomýšlel ministr Maklakov 

v první řadě, dosažení jakéhosi pohnutí generála Děnikina ke spolupráci či alespoň akceptaci 

                                                           
178 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 16. června 1919. Tamtéž, dok. č. 70, s. 285. 
179 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 22. srpna 1919, dok. č. 59. 
180 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. září 1919, dok. č. 62. 
181 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 9. října 1919, dok. č. 64. 
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ruských politických zástupců působících v pařížském exilu. Kramář se vydal na cestu právě 

v době, kdy Děnikinova armáda podnikala úspěšnou ofenzívu a podařilo se jí obsadit celý jih 

Ruska a v říjnu 1919 se dokonce přiblížit až k Moskvě. Její postup vyvolával v celém světě velké 

naděje na pád sovětské moci. 15. října 1919 opustil Karel Kramář francouzské město Toulon. 20. 

října pak poslal Masarykovi183 zprávu z paluby francouzské vojenské lodi, že přijíždí do 

Cařihradu a že druhý den má odjet do Taganrogu za Děnikinem. Již na cestě Černým mořem 

směrem na Taganrog zastihly Kramáře střízlivé a překvapivé informace o situaci v jižním 

Rusku184, tj. o kritickém stavu Děnikinovi dobrovolnické armády. Nepřipravenost celé akce a 

fakt, že Kramáře po jeho příjezdu na místě vůbec nikdo neočekával, mu připravily veliké 

zklamání.185 O polovičatosti celého plánu hovoří již samotný průběh, kdy pro Kramáře nebylo 

k dispozici ani ubytování a kdy musel několik dní nečinně čekat a doufat v slíbené setkání 

s generálem Děnikinem. Teprve až nyní, pod vlivem těchto nepříjemných okolností, si Kramář 

začal připouštět možný omyl a nadměrný idealismus ve svém jednání, když věřil, že se mu podaří 

stávající nedemokratické poměry zvrátit a nějakým způsobem dění v této zemi ovlivnit.  

Přesvědčení o své zbytečnosti, které Kramář pomalu ale jistě nabýval, závratně rychle 

pominulo, poté co se schůzka s  Děnikinem uskutečnila a generál návrh ústavy přijal. Kramář si 

uvědomoval, že s Děnikinem je třeba jednat obezřetně a vytvořit dojem loajality vůči všemu, co 

podniká. V mnohém to Kramářovi nečinilo problém, protože se s ruským generálem a jeho 

politikou z velké části identifikoval. Jediné co na adresu Děnikina zaznělo jako výtka, v dopisu 

poslaném manželce Naděždě Kramářové, bylo, že je monarchista, v zápětí však dodal „ale 

konstituční“.186 Mimoto existovala potřeba vyhnout se nepohodlným tématům, jako byla 

například Děnikinova vojenská diktatura, a tak zůstala otázka demokratizace poměrů a ustavení 

vlády bez povšimnutí, též vzhledem k tomu, do jaké krize upadala bojující bílá armáda a 

                                                                                                                                                                                            
182 V otázce samostatné Ukrajiny se Kramář držel hesla: „V jediném velkém Rusku, svobodný rozvoj národů“. 
Alespoň tak k této problematice dle vlastních slov přistupoval – viz Dr. Karel Kramář o zahraničních otázkách, in: 
Národní listy, 1919, roč. 59, č. 235, 5. 10., s. 1–4. 
183 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 20. října 1919, dok. č. 65. 
184 LEMBERG, Hans, Cesta Karla Kramáře k Děnikinovi v roce 1919, in: Porozumění : Češi – Němci – východní 
Evropa 1848–1948, Praha 2000, s. 169. Původně otištěno jako Karel Kramárs Reise zu Denikin. Ein tschechischer 
Politiker im russischen Bürgerkrieg, in: Felder un Vorfelder russischer Geschichte, Freiburg 1985, s. 220–240. H. 
Lemberg ve v této studii věnoval průběhu a výsledkům Kramářova dvanáctidenního zájezdu za gen. Děnikinem a 
zmapoval všechna jeho setkání i diskuse nad předkládaným ústavním projektem. 
185 Dokladem toho je korespondence, kterou Kramář z jižního Ruska posílal domů své ženě. Viz ANM, f. K. Kramář, 
k. 3. V dopisech Kramář popsal i rozhovor mezi ním a Děnikinem a pokusil se v nich přiblížit i osobní vlastnosti a 
charakter tohoto ruského generála. 
186 Viz dopis K. Kramáře N. N. Kramářové z 29. října 1919. ANM, f. K. Kramář, k. 3. 
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s vědomím evropských dohodových státu, že v Rusku mohou nalézat oporu vůči bolševikům a 

Rudé armádě právě jen u ní. Kramář po podstoupených jednáních získal zpět pocit vlastní ceny a 

ten u něj přetrval i po návratu do republiky, přestože se jeho plány ukázaly jako nereálné a jeho 

mise nevzbudila v Rusku velký zájem. Děnikin mu sice za ústavní projekt poděkoval, ale tím celá 

tato záležitost skončila. O Kramářově případné účasti v ruské politice se nehovořilo, zvláště když 

už nezastával premiérský post. A tak, aniž by se poučil a přes pocit osobního zneuznání a značný 

šok, který utrpěl seznáním poměrů v Rusku – nejen na frontách občanské války, ale i životní a 

společenskou úrovní, která tam panovala – hodnotil sám Kramář svou misi pozitivně, podle toho, 

jak o ní zpravoval Masaryka v dopisu z 3. prosince 1919: „Jsem rád, že jsem jel,– nejen, že jsem 

viděl, ale také jsem mohl napraviti aspoň trochu těžký dojem, kterým působí na Rusy naše 

poměry. […] Jen Vám řeknu, že jsem velmi sklíčen, ne tím, co jsem viděl v Rusku, ale tím, co 

vidím u nás. Všecko to těžce se na nás pomstí, až se Rusko zase vzpamatuje a v Moskvě nebudou 

Lenin a Trocký. A to bude! dřív nebo později! […] Nemyslete jen, že ze mne mluví muž mé 

ženy,– ne, jen a jen Čech.”187 Masaryk Kramářovu cestu do Ruska nijak nekomentoval, ale dá se 

předpokládat, že od ní neočekával nic zásadního v řešení ruské otázky, ve srovnání 

s Kramářovým optimismem. V dopisu ze 7. prosince 1919 uzavírá „ruskou kapitolu” slovy: „[…] 

bylo omylem, konstruovat si plán, obsahující postavení veliké dobrovolnické armády. A podobně 

vidím i v jiných Vašich konkluzích tu vadu, že nepočítáte s tím, co skutečně je.”188 

Zpáteční cestu nastoupil Kramář 5. listopadu 1919 opět v Taganrogu, pokračoval přes 

Jaltu, kde naposledy ve svém životě navštívil svou vilu Barbo, situovanou na jižním pobřeží 

Krymu. Dne 9. listopadu opouštěl Jaltu směrem na Konstantinopol a dále do Paříže, kam dorazil 

pravděpodobně 15. listopadu 1919. Děnikinova armáda v jižním Rusku utrpěla koncem roku 

1919 porážku. Stejná situace byla i v armádě Juděničově na severu Ruska a také Kolčakova 

armáda byla zničena, s tím padla poslední naděje na jakoukoliv pomocnou vojenskou akci. Tato 

etapa, necelých čtrnáct dnů strávených v Rusku,  v Kramářově politické kariéře zanechala 

nesmazatelnou stopu – když se vrátil do Československa stal se osobou nepohodlnou v 

politických kruzích a osobou nepopulární v československé veřejnosti. 

Z dochovaných dopisů se nedozvídáme nic konkrétního o projektu ústavní listiny, ani nic 

o jejím znění. Návrh ústavy ruského státu byl zveřejněn v roce 1920, v českém překladu pak 

                                                           
187 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 3. prosince 1919, dok. č. 66. 
188 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi ze 7. prosince 1919, dok. č. 67. 



 79 

prvně v roce 1921189. Těžiště ústavní propozice Kramář spatřoval v uspokojení menšinových 

požadavků všech národů. Dosažení takového cíle si však zkomplikoval dodržením jiné zásady, 

odmítáním federace – Kramář totiž shledával sílu Ruska zejména v unitarismu. Pokus o spojení 

principu jednotného a nedělitelného Ruska s decentralizací, která by uspokojila zejména 

Ukrajince, tak v Kramářově plánu vyústil do podoby unitárního státu rozděleného podle 

lokálních národnostních, hospodářských a sociálních podmínek na autonomní provincie s vlastní 

vládou a zemským sněmem. Kramářův návrh měl respektovat svobody a právo na sebeurčení 

jednotlivých národů. Pro bližší seznámení s obsahem návrhu je výmluvná už sama jeho 

osnova190: I. Hlava státu; II. Říšská duma a Říšská rada; III. Celoříšská správa; IV. Zákonodárství 

a správa provincií; V. Jazyková otázka; VI. Zemstva; VII. Města a vesnice.191 Kramář se v první 

řadě soustředil na vzájemný poměr mezi centrem – říší a jednotlivými provinciemi, tedy řešil 

otázku samosprávy, neopomněl však zdůraznit rovněž jazykovou problematiku. Co je naopak 

možné postrádat a na co Kramář nezaměřil svou pozornost, jsou ustanovení o agrární otázce, 

přičemž ta se stala po obrovských majetkových přesunech způsobených revolucí, ústředním 

tématem ruské politiky a hybatelem celé společnosti. 

Jak na veškeré Kramářovo úsilí za demokratické Rusko pohlížel prezident Masaryk? Je 

možné to alespoň částečně zachytit ze slov určených v jednom z dopisů E. Benešovi: „Ta 

Bělor.[uská] republika je ovocem ruského rozkladu; měli by zůstat Rusy a basta! Jak Ukrajinci; 

ale Rusko se rozpadlo a proto na čas organisace těchto okrajin je lepší, než rozpad pod 

mosk.[evským] neumělým centralismem! Proto my, nepouštějíce se do filologie a vniterní 

administrace, akceptujeme status quo. […] Pozor dále na dr. Kramáře, jehož rusofilství by mohlo 

odstrašit i Bělorusy i Ukrajince.“192 Mnohem více než takováto zdrženlivá konstatování hovoří za 

                                                           
189 KRAMÁŘ, Karel, Ruská krise, Praha 1921, s. 491–521, kde je kapitola s titulem Návrh ústavy ruského státu, 
s úvodem, který obsahoval i důvody vedoucí Kramáře k sepsání takové předlohy a popis porad, které vedl v Paříži 
s ruskými emigranty nad ústavním návrhem. 
190 Viz ANM, f. K. Kramář, k. 59. 
191 Detailní rozbor Kramářova projektu ruské konstituce podal Hans Lemberg ve své studii Karel Kramárs Russische 
Aktion in Paris 1919,vydáno 1966 a v češtině otištěno pod názvem Ruská akce Karla Kramáře v Paříži 1919, in: 
Porozumění : Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, s. 142n. Autor se v článku zabývá nejen strukturou 
ústavy a tím, jak byla nakonec ruskými odpovědnými místy přijata, ale také vysledoval, na základě pracovních 
návrhů a ostatních rukopisů – včetně tehdy existujícího Kramářova deníku, vývojová stádia, kterými návrh prošel. 
Takový první náčrt, který se v Kramářově pozůstalosti vyskytuje nese březnové datum roku 1919. Později doznal 
mnoha změn a korektur, než ho Kramář v definitivní formě předložil ke konzultaci svým ruským spolupracovníkům 
v Paříži a posléze s ním odcestoval do Ruska.  
192 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 30. dubna 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 50, s. 242. 
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vše to, jak Masaryk ve vzájemné korespondenci téma Kramářova zájezdu k Děnikinovi i 

ústavního projektu ignoroval. 

 

Kramářovo pojetí politické práce určoval do značné míry mysticismus, iracionální 

myšlení a velká dávka snění, pojmy kterými by se dal charakterizovat i ruský člověk a láska 

k Rusku i nezměrné osobní ambice zapříčinily, že Kramář začal být takto vnímán. Po krachu 

všech pokusů za obnovu demokratické ruské velmoci nepřestal Karel Kramář i nadále svou úctu 

k této zemi dokazovat. Činil tak hlavně skutky, nejenom slovy. Těmi skutky se stala v první řadě 

pomoc ruským emigrantů.193 

 

                                                           
193 Tato problematika je zpracována v diplomové práci – RŮŽIČKA, Pavel, Karel Kramař a ruská bílá emigrace 
v prvorepublikovém Československu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001 a rovněž v monografii 
SERAPIONOVÁ, Jelena, Rossijskaja emigracija v Čechoslovackoj respublike (20–30 gody), Moskva 1995. 
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3.3 Domácí poměry – Absence politického vedení 

 

H. Lemberg v jedné ze svých statí věnovaných K. Kramářovi napsal: „Stále prudší útoky 

proti Kramářovi nenapadaly jen absenci vedení jeho vlády ve vnitřních záležitostech a jeho příkré 

způsoby jednání v pro něj nezvyklém diplomatickém světě, ale směřovaly především také proti 

jeho angažmá v ruské otázce, které bylo nepopulární ve stále širších kruzích.“194 Takovému 

tvrzení se dá oponovat s tím, že Karel Kramář byl primárně kritizován právě za odváděnou práci 

na mírové konferenci a za svou proruskou aktivitu, teprve až v druhém sledu za způsob řízení, 

resp. neřízení domácí politiky. Odráží se to i v samotné korespondenci, kde ho Masaryk 

několikrát informoval o nespokojenosti vůči jeho osobě. Ta měla zaznívat z domácích politických 

kruhů – ale převážně jen v souvislosti s jeho rusofilstvím – málokdy proto, že jeho zapotřebí ve 

vedení ministerské rady. Pokud tedy někdo Kramáře opakovaně vyzýval k návratu, se 

zdůvodněním, že „domácí poměry to vyžadují“, byl to sám prezident, případně na jeho popud 

ministr Antonín Švehla. 

V kritickém stádiu republiky, krátce po jejím vzniku, víc než kdy jindy, bylo třeba 

stabilního a silného politického vedení, schopného odolávat revolučním a separatistickým 

tendencím, bylo třeba jednotné vlády a jejího přímého vedení. Tím, že byl první koaliční kabinet 

poskládán tak, aby odpovídal demokratickým vizím, za nichž republika vznikala a tím, že ho jeho 

předseda brzy po jmenování opustil, byla připravena půda k nestabilitě. Zaujímal-li by 

Kramářovo místo jiný z politiků, situace by se zákonitě nemohla vyvíjet jinak a k rekonstrukci 

vlády by se muselo nutně přistoupit i tak. Avšak v případě Karla Kramáře sehrál roli jeho 

tvrdošíjný boj za ruskou věc, na což bylo velice snadné ze strany protivníků svést veškerou 

pozornost. Premiér se stal snadným terčem kritiky a byla mu přisuzována vina a konečně bylo 

možné využít tohoto motivu v mocenském mezistranickém boji, na který se všechny politické 

strany připravovaly s výhledem na očekávané volby. Spíše lze Kramářovi vytknout jiný moment, 

a sice, že si neuvědomil rizika a míru odpovědnosti, které mu připadly jako předsedovi první 

československé vlády v době utváření mladého státního celku a do jisté míry i nedostatek 

pragmatismu, s kterým by byl schopen rozřešit vnitřní rozpor – zda účast ve velmocenské politice 

a v boji za všeslovanský ideál či běžná denní administrativa čili, dle Masaryka, politika drobné 

práce – záslužnější, ale bez vavřínů. Namísto toho zůstal po celý rok 1919 zaujat zahraniční 

                                                           
194 LEMBERG, Hans, Ruská akce Karla Kramáře v Paříži 1919, s. 136. 
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politikou a diplomatickým vyjednáváním ve prospěch demokratického Ruska, i když nepřestával 

vždy upozorňovat nato, že tak činí pro lepší budoucnost československého národa. 

Z dopisů je patrné, že Kramář na Masarykovy výzvy k návratu reagoval, zcela jistě musel 

vnímat své postavení jako nestandardní a hlavně musel pociťovat ztrátu vlivu na veřejné dění v 

republice – byl o něm zpravován do Paříže minimálně, jak vyznívá z jeho stížností. Ačkoliv psal 

Masarykovi do Prahy tyto řádky – „Co se týče mého návratu, věřte, že by[ch] jel hned, ale 

nemohu dřív, dokud nebude rozhodnuto o našich hranicích. Doufám, že už to nebude dlouho 

trvati, - a pak bych letěl domů. Tak se mně chce. Neměl jsem nikdy takovou touhu po domově 

jako zde. Ale rád bych byl zbaven starostí, které mně nepatří. […] a sám začnu se zabývati 

vnitřní politikou.“195 – na věci se nic nezměnilo, stejně jako na vývoj domácích poměrů neměly 

takové proklamace sebemenší vliv. 

Kramář i nadále setrvával v Paříži a pražská vláda fungovala dál bez svého předsedy. To, 

že podobných slibů zasílal Kramář prezidentovi do republiky více ukazují následující dopisy: 

„Milý příteli, závidím Vám, že sedíte doma, – ačkoliv i u nás, zdá se, nejsou poměry 

nejrůžovější. […] Budu hledět, abych se dostal na několik dní domů – vidím, že toho je přece 

potřebí.“196 Případně další list, kde si Kramář uvědomuje povinnosti, které mu z jeho úřadu 

plynou: „Doufám také, že budou do té doby otázky zásobovací rozhodnuty, takže bude možno, 

abychom se doma věnovali cele otázkám vnitřním, a bylo by mou upřímnou touhou, abych měl 

pokoj se všemi otázkami vnějšími a mohl konečně vykonávati to, k čemu vlastně jsem svým 

úřadem povolán a co je vlastní mou povinností.“197 Masaryk trval na svém a Kramářovy sliby jej 

neuspokojovaly. Byl v centru dění a nahlížel na každodenní problémy prvorepublikového života, 

proto psal do Paříže stále naléhavěji: „Vidím všecky nedostatky a vady, ale snažím se pracovat a 

užít všech sil, které máme k dispozici. Pozoroval jsem už dříve zde, že Vás to nezajímá.“198 

Následujícím dopisem chtěl Kramář Masaryka přesvědčit o opaku a vyvést jej z omylu, kterým se 

klamal, když tvrdil: „A nyní k vnitřním věcem! Říkáte, že mne nezajímají. Příteli drahý, dávno 

jste se tak nemýlil! Já 2 roky ve vězení nemyslel než na to, a mám pro svou osobu vypracovaný 

podrobný plán vnitřního ústrojí nového státu – až do kompetencí okresních hejtmanství. – Ale 

nemohl jsem se posud o věci starati. Jednak je moje postavení docela výminečné. Ministry mně 

                                                           
195 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. února 1919, dok. č. 13. 
196 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. února 1919, dok. č. 9. 
197 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 28. února 1919, dok. č. 14. 
198 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, dok. č. 11. 
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jmenovaly strany, ne já je vybíral – a na základě tom schází mně obvyklý vliv každého 

ministerského předsedy. Nemám ho víc, než si ho osobně získám.“199 Snad nejdůraznější 

Masarykův apel na Kramáře zazněl v dopise z 24. března 1919: „Náš stát, tu jsme právě při věci, 

spočívá hlavně na zahraniční politice; potřebujeme teď politiku vnitřní – administra[ti]vu. Tu 

jsou teď naše úkoly. Přesvědčuji se stále, že naši lidé (i vláda) nedovedou plně pochopit, že jsme 

již samostatní, že jsme větší a vyšší, – stále provozují politiku, jaká byla pod Rakouskem: čekají 

komando, rozhodnutí posledního se bojí, vyhýbají se odpovědnosti a nemají iniciativy. Staletá 

poroba a její výchova se uplatňuje. Je třeba mravní výchovy. Vláda proto, jak se obecně žaluje, 

nemá programu; tj. na papíře jej má, ale není to program činorodý. Žurnalistika je ještě slabší; 

listy všech stran jsou pod úrovní, jakou bychom měli mít. Zkrátka – Kocourkov a kocourkovské 

politikaření: vis motrix jsou stranické a osobní zájmy, – že bychom měli dělat politiku světovou – 

světovou ve smyslu extenzivním i intenzivním –, to si neuvědomují i nejlepší naši lidé.“200 

 

3.3.1 Úvahy Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka nad ústavní problematikou – 

Kodifikace prezidentských pravomocí a postavení národnostních menšin ve státě 

 

Československý stát v prvním roce jeho existence zatěžovalo množství potíží, které 

zaměstnávaly vůdčí činitele státu. Krom nejvážnější obtíže v podobě váznoucí spolupráce uvnitř 

vládní koalice (viz následující kapitolu 3.3.2), se jednalo o spoustu dalších, neméně významných 

komplikací jako například: utváření státních struktur, zachování celistvosti státu – problém 

Slovenska, Podkarpatské Rusi – na to navazující menšinová politika státu, dále problémy rázu 

ekonomického: vytváření samostatného hospodářství, krize v zásobování obyvatelstva, měnová 

odluka či pozemková reforma a otázka socializace. 

 

T. G. Masaryk Kramáře upomínal a čekal jej, aby bylo možné společnou prací uspořádat 

domácí poměry: „Čekám na Vás, abychom se o všech problémech dohodli, a je toho mnoho, 

vlastně všecko: bude na čase dohodnout se o fundamentálních otázkách všeobecných (pokud 

politika nacionální, pokud sociální atd.) a časově praktických; a to pro politiku doma i venku. 

Než – principy a ideje všeobecné a praktické plány jsou krásnou věcí, ale kde vzít lidi, kteří by 

                                                           
199 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. února 1919, dok. č. 13. 
200 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 28. března 1919, dok. č. 22. 
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principy a ideje prováděli?!“201 V dalším dopise už je Masaryk věcnější a upřesňuje, z čeho 

pramení jeho obavy: „Mně je nemilé, že vláda o fundament[álních] věcech nemá jasnosti a cíle; 

Vaše nepřítomnost a Benešova moc jsou na vině. Problém Němců a minorit, problém Rusínska, 

problém socializace, základy ústavy (postavení prezidentovo) – vůbec směr a cíl naší politiky 

vnější a vnitřní není upřesněn, ustálen. Po počátečním nadšení a plánech ozývá se v lidech starý 

Adam, stará stranickost atd. se vrací.“202 TGM v tomto listě vyjmenoval výstižně to, co státní 

aparát z počátku jeho fungování trápilo nejvíce. Zformulování ústavy a vytvoření zákonného 

rámce pro postavení minorit ve státě – což měla být jedna z komponent ústavní listiny – to bylo 

za časté Masarykovo téma a korespondencí se také vine. Mohl tu projevit svůj filozofující přístup 

k politice a cit pro vnímání obecných souvislostí a v neposlední řadě i své znalosti, získané 

studiem a srovnáním politických systémů jednotlivých zemí. Převážně z vlastní zkušenosti 

nabyté vědomosti o fungování státního zřízení ve Švýcarsku, Francii či Spojených státech 

uveřejnil ve svých válečných pamětech, kde mj. napsal: „Byv zvolen presidentem republiky, 

přirozeně jsem přemýšlel o problému demokratického presidentství. Měl jsem za války příležitost 

blíže pozorovat republiku[…], srovnávat je s monarchiemi konstitučními (s Anglií, Italií) a takto 

s názory nabyté studiem ověřovat také prakticky. […] Již dříve jsem se zabýval čistě theoretickou 

otázkou, není-li president jeden zbytkem monarchismu […].“203 

Karel Kramář s T. G. Masarykem polemizovali ve svých listech o problematice tvorby 

základního zákona. Masaryka zajímala z celého komplexu otázek s tvorbou ústavy souvisejících, 

především otázka prezidentských pravomocí. Nesouhlasil s tím, jak byly nastaveny mantinely 

fungování prezidentského úřadu v prozatímní ústavě z listopadu 1918 a proto se pokusil svou 

autoritou poukázat na nedokonalosti zatímní konstituce, která prezidentovi ukládala velice malou 

působnost v rámci celého systému parlamentní demokracie. Prohlášení nezávislosti 

československého národa zatímní vládou československou z 18. října 1918, jehož autorem byl T. 

G. Masaryk, bylo jakousi ústavou nového státu, avšak strukturu exekutivních mocenských orgánů 

tato deklarace nespecifikovala. Teprve v zákoně z 28. října 1918, což byl zákon o zřízení 

samostatného státu československého, se objevily první zmínky o budoucí státní formě a 

správním uspořádání. Prohlašovalo se v něm, že formu státu „určí Národní shromáždění ve 

                                                           
201 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 22. dubna 1919, dok. č. 28. 
202 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 2. května 1919, dok. č. 32. 
203 MASARYK, T. G., Světová revoluce, s. 575. 



 85 

srozumění s Československou národní radou v Paříži.“204 Naproti tomu vzešlo z ženevských 

porad, konaných na přelomu října a listopadu 1918, rozhodnutí, aby se Masaryk stal prezidentem 

republiky, resp. držitelem výkonné moci. Z těchto nejasností vyplývajících z rozdílných představ 

zástupců zahraničního a domácího odboje a také ze značného chvatu, za kterého byla prozatímní 

ústava vytvářena, pramenily její nedostatky. Schválena byla 13. listopadu 1918 jako zákon o 

prozatímní ústavě a o Národním shromáždění. Paragrafy 7–12 „O prezidentu republiky“ mu 

nedávaly právo jmenovat a odvolávat ministry, čímž se prezident ocitl v postavení dosti 

neurčitém205.  

Masaryk hodlal být aktivní, nikoliv jen reprezentativní figurkou v čele státu, a proto se 

ihned z počátku pokusil posílit svou pozici a zavést novou tradici prezidentských poselství. Dne 

21. prosince 1918, kdy se vrátil ze zahraničí, vyzval poslance při své první návštěvě Národního 

shromáždění, aby se druhého dne dostavili na Hrad vyslechnout jeho první poselství206. Text 

projevu Masaryk napřed zaslal vládě, aby jej schválila. Ta vyškrtla dva odstavce, v jednom se 

mluvilo o amnestii pro všechny, kdo byli za války špatně orientováni a pracovali pro Rakousko a 

v druhém varoval před antisemitismem. Protože prozatímní ústava neurčovala vztahy mezi 

prezidentem, vládou a Revolučním národním shromážděním, dal až spor o oprávněnosti 

Masarykova poselství popud k tomu, aby se prezidentovi republiky přiznalo právo přednášet 

poselství parlamentu. První prezidentovo poselství, vlastně stručný přehled o zahraniční akci, 

bylo pojato do sněmovních protokolů teprve v březnu 1919 zároveň s odpovědí parlamentu. Poté 

už byl Masaryk opatrnější a o svých veřejných projevech se s vládou radil: „Já sám chtěl bych po 

tom uveřejnění [mírových podmínek] promluvit k Národnímu shromáždění a říci své názory, 

zejmena o Němcích, zemelné [!] reformě a bolševismu atp. Své názory o vnitřních úkolech. 

Vypracuji to a předložím Vám jak po prvé.“207 Spor o oprávněnosti poselství přesto neskončil a 

se stejnou intenzitou se pak vynořil znovu v roce 1927, po Masarykově znovuzvolení do 

prezidentského úřadu, a to i přesto, že od 29. února 1920 platila tato ustanovení: „Prezident 

republiky…podává ústně nebo písemně Národnímu shromáždění zprávy o stavu republiky a 

doporučuje mu k úvaze opatření, která pokládá za nutná a účelná“208. 

                                                           
204 Vznik Československa 1918, A. Klimek - H. Nováčková - M. Polišenská - I. Šťovíček (vyd.), Praha 1994, s. 502. 
205 BROKLOVÁ, Eva, Prezident republiky československé, Praha 2000, s. 15. 
206 MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 24–34. 
207 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 18. března 1919, dok. č. 20. 
208 Ústavní listina ČSR z 29. 2. 1920, hlava III., § 64, odst. 6. Viz První československá ústava. Diskuse v ústavním 
výboru v lednu a únoru 1920, E. Broklová (vyd.), Praha 1992, s. 15. 
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Opakovaně je nutno zaměřit pozornost na Masarykovo interview pro francouzský list Le 

Temps. Kramáře rozlítilo hned z několika důvodů, přičemž jedním z nich bylo právě to, jak má či 

nemá prezident republiky vystupovat na veřejnosti. Od tématu se odklonil a ve své kritice se 

dostal na samu podstatu věci, tj. jakého prezidenta má republika mít? „Není možno míti 

zodpovědnou vládu, zodpovědného předsedu ministerstva a nezodpovědného prezidenta, který 

urbi et orbi v novinářských interviewech určuje cesty politiky vládní, - nehledě ani k tomu, že se 

pro prezidenta republiky naprosto nehodí, aby dával interviewy. […] Chce-li si naše republika 

vyvoliti americký systém, chce-li, aby politiku dělal prezident, budu se proti tomu brániti jako 

proti největšímu neštěstí, hledě k psychice a politické nevyspělosti a vášnivosti a citovosti našeho 

národa, ale budu-li poražen, podřídím se a přirozeně přestanu být členem jakékoliv vlády za 

takového režimu.“209 V tomtéž listu ještě dovětek: „[…] ale také nechci strpěti, aby kdokoliv, ať 

ministr nebo prezident, zavazoval vládu bez jejího vědomí a usnesení. Mně velmi se líbilo, když 

jste sám předložil nám k schválení své poselství […] Nemám nic proti tomu, abyste čas od času 

udělal politický projev – nerad bych také měl prezidenta à la Poincaré –, ale všecky Vaše projevy 

musejí býti smluveny s vládou, aby mohla za ně, poněvač jste Vy nezodpovědný […]. Víte, že 

jsem rád, že máme Vaši autoritu a popularitu. Víte, že bych ji nechtěl za nic míti poškozenu 

v těchto kritických chvílích naší republiky. Zaveďte osobní režim – a za chvíli bude Váš prestiž 

v blátě naší stranické politiky […].“ Masaryk Kramářovi odpověděl: „[…] že vůbec jsem se dal a 

dávám interviewovat? Přál bych si, abych nemusil; ale v tom právě je bída, že zde není jiného, 

kdo by ty lidi dovedl informovat. […] a k tomu je Vás tu potřeba.“210 Masaryk pak ještě v tomtéž 

dopise zajímavě pokračuje a přechází k podstatě své a Kramářovy názorové diference: „Nadhodil 

jste problém: po americku nebo po francouzsku? O tom a jiném se musíme dohodnout. Stejně se 

má věc s některými problémy organizačními. Jak jsem poznal, celý vládní aparát byl a je 

nehotový – to právě musí být korigováno a vlastně teprve vybudováno. […] mně je to z samého 

počátku jak matemat[ická] úloha, vábí to mou energii a dovednost.“211 

Diskuse se vedla o to, zda má mít Československá republika prezidenta silného či 

slabého, což se dá vysvětlit přirovnáním: buď vzor americký nebo francouzský. Při formulaci 

ústavy byly zohledněny dvě protikladné koncepce – francouzská, čímž rozumíme parlamentní 

systém a americká jako systém prezidentský, přičemž funkce prezidenta v parlamentní 

                                                           
209 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. února 1919, dok. č. 10. 
210 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 19. února 1919, dok. č. 11. 
211 Tamtéž. 
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demokracii, v Evropě obecně, byla výsledkem historického omezování moci panovníka a do 

určité míry jeho obdobou. Kdežto prezident Spojených státu amerických je skutečnou hlavou 

státu a v prezidentské vládě také převládá výkonná moc v rukou prezidenta. ČSR stejně jako další 

státy po první světové válce přijala parlamentní demokracii, přestože političtí představitelé 

zahraničního odboje původně počítali s větší mocí prezidenta ve státě. Masarykovy úvahy se 

ubíraly tímto směrem: „Pro republiku jsou čtyři hlavní vzory: Švýcary, Francie, Spojené státy a 

do jisté míry i Německo císařské (okatý příklad rozdílu formy a věci!). Každý vzor odpovídá 

poměrům ve vlastní zemi a jejímu vývoji: žádná instituce se nedá přenášet do jiné země 

mechanicky a neorganicky. […] Pokud presidentství se týká, odpadá vzor švýcarský a německý a 

zbývá americký a francouzský. […] V Americe si president volí vládu z neposlanců; ve Francii 

vláda je z poslanců, je parlamentární. Pro naše poměry pokládal bych systém smíšený za 

nejsprávnější: president volí určitý počet ministrů (většinu? polovici?) z poslanců a senátorů, a 

ostatek z neposlanců. Tak by bylo umožněno vládu zodbornit; neboť uznané vady 

parlamentarismu spočívají právě v neodbornosti mnohých poslanců a jejich stranickosti.“212 

Tento úsudek nám napovídá leccos o tom, proč právě silný prezident se širokými 

pravomocemi neodpovídal ani zdaleka představám Revolučního národního shromáždění. 

Panovaly značné obavy, že Masaryk – s kterým se na prezidentský úřad počítalo – by nebyl 

ochoten uznat stranický klíč, podle kterého byl sestaven parlament v listopadu 1918. Tvůrci 

ústavy se navíc domnívali, že hlavní ústavní práva mají být svěřena Národnímu shromáždění, 

jehož exponentem měl být i prezident213. Masaryk takové počínání snášel nelibě, v dopisech 

Kramářovi vyjadřoval nespokojenost nad stavem věcí a trochu vyčítavě se obracel na Kramáře, 

potažmo na celou domácí politickou reprezentaci. „Zabývám se vnitřní konsolidací quasi 

poradní; kontroluji jednotlivé ministry a dávám jim své mínění o věcech jich se týkajících […], – 

ústavní [paragrafy] o mém postavení jsou takového rázu, že vlastně ex offo nemohu s ministry a 

vůbec s nikým ani mluvit! Je to divný dokument ta prozatímní ústava a charakteristický symptom 

tehdejší politické situace doma.“214 „Mám-li rozumět Vašim slovům v tom smysle, že jsem já 

nezasahoval, – nezasahoval, protože jste – Vy všichni – udělali nemožnou ústavu, v níž pro 

prezidenta nebylo žádného místa. Vždyť podle té ústavy neměl jsem ani práva s ministry jednat - 

vůbec, neměl jsem žádného práva. Ergo jsem přísně ústavně veřejně, oficielně nezasahoval; ale 

                                                           
212 MASARYK, T. G., Světová revoluce, s. 576–577. 
213 BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, s. 15. 
214 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 22. dubna 1919, dok. č. 28. 
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zasahoval jsem privátně, tj. radil jsem se s ministry, říkal jim své mínění […].“215 Masaryk se 

nakonec dočkal a jeho apelování nevyznělo do ztracena. 

Ústavní výbor se začal zabývat novelizací prozatímní ústavy. První návrh změn byl podán 

Alfredem Meissnerem již 26. března 1919, nedával však prezidentovi právo jmenovat ministry. 

Vláda proto podala 7. dubna vlastní předlohu o změně zákona o prozatímní ústavě. Tento návrh 

odhlasovalo Revoluční národní shromáždění 23. května 1919 za podpory zejména tehdejšího 

ministra vnitra Antonína Švehly, který byl tehdy zastáncem spíše kompromisního řešení – 

význam prezidenta v celém systému shledával především v jeho funkci reprezentativní a proto si 

na jeho místě představoval silnou osobnost. Švehla preferoval rovněž dohodu všech 

parlamentních politických stran nad tímto návrhem, což se zpočátku jevilo jako nereálné, neboť 

jednotlivé strany zastávaly protikladné názory. Například sociální demokraté, jejichž zástupcem 

ve výboru byl právě A. Meissner, spatřovali v nadmíře pravomocí omezování vůle lidu a 

nejvyšších zákonodárných sborů a dlouho oponovali. Také K. Kramář měl na věc svůj názor a 

Masarykovi se svěřoval se svými obavami: „Četl jsem v ministerském protokolu, že se pomýšlí 

na to, předložiti Národnímu shromáždění návrh vládní ohledně parlamentu, prezidenta a vlády. 

Prosím Vás, buďte tak laskav, požádejte Švehlu, aby to nedělali dřív, než přijedu, – poněvač 

přece bych rád o věci dříve věděl, než se vláda v tak fundamentální záležitosti k něčemu zaváže 

[...].“216 

Kramář se klonil spíše k prezidentovi jako silné osobnosti, ale bez výrazných pravomocí a 

bez vlivu na praktickou politiku, jak je to patrné z jeho kritiky amerického prezidentství. 

Shodoval se v tom do jisté míry s A. Švehlou. K již hotové novele prozatímní ústavy Kramář 

Masarykovi napsal: „Mé postavení je tím těžší, poněvač přece jen o všem slyším z třetí ruky, a 

nevidím, jak bych viděti měl. Jen cítím, jak to všecko je divné u nás. Což opravdu nebylo možné 

prosaditi, aby měl prezident právo svolávati, zavírati a rozpouštěti Národní shromáždění? Nemá 

míti náš prezident jednu silnou konstituční zbraň v ruce? I v tom vidíte bolševickou filozofii pana 

dr. Meissnera – oslabiti každou moc v republice... Až bolševický prezident by si ve jménu salus 

publica klidně přivlastnil všecku moc ve státě.”217 

Co vlastně novela prezidentovi určovala? Jeho pravomoci byly posíleny proti prvnímu 

zákonu o prozatímní ústavě na úkor vlády. Prezident měl právo jmenovat a odvolávat vládu i její 
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216 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. února 1919, dok. č. 13. 
217 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 30. května 1919, dok. č. 38. 
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jednotlivé členy, právo předsedat schůzím vlády, vyžadovat od vlády a jejích členů zprávy a zvát 

vládu i jednotlivé členy k poradám218. Nově formulované pravomoci byly z novelizované 

prozatímní ústavy převzaty také do ústavy z 29. února 1920. Novelizace vyšla částečně vstříc 

Masarykovým představám, ovlivněným americkou ústavou, na jejímž základě se klonil k větším 

pravomocím, jež by mu skýtaly kupříkladu silný vliv na sestavování i provoz vlády. Srovnejme, 

jak se právní úprava zákona o prozatímní ústavě přiblížila Masarykovu návrhu, který vypracoval. 

Nazval jej Úřad prezidentský; Styk s vládou a Národním shromážděním. Informoval o něm do 

Paříže 8. června i premiéra Kramáře: „Na cara si nechci ani hrát, natož jím být; teď mně dali větší 

moc, a budu ji tedy vykonávat. Psal jste hned tuším v prvém listu, že amer[ický] systém 

pokládáte za největší neštěstí a že proti tomu vystoupíte s největší energií: pokládáte ústavní 

novelu za ten amer[ický] systém? Pro všecky případy konstatuji, že jsem nijak nevsahoval, to je 

rozhodnutí poslanců samých. Já jsem úst[avnímu] výboru podal přiložený návrh; vidíte z něho, 

že mně šlo jedině o možnost ústavního styku s vládou. Politiku jsem zásadně ponechával 

rozhodnutí poslanců.“219 Svou pracovní verzi projektu konzultoval Masaryk rovněž s předsedou 

ústavního výboru Meissnerem, jak dokládá dopis A. Meissnera T. G. Masarykovi z března 

1919220. Jak je v dopise Kramářovi naznačeno, týkal se návrh styků prezidenta s vládou a 

Národním shromážděním. Koncept obsahoval mimo jiné tyto zásady: „President stýká se s N. 

Shr. poselstvími, ústními nebo písemními. Poselství písemní čte se jedním z ministrů. [...] 

President předkládá N. Shr. návrhy a cokoli pokládá za nutné a vhodné. President může podat N. 

Shr. iniciativní návrhy zákonů. [...] President stýká se s vládou poradami celého kabinetu nebo 

jednotlivých ministrů. President může si vyžádat mínění, ústní neb písemní, všech státních 

úředníků, civilních a vojenských, o předmětech jim svěřeného odboru.“221 K poslednímu bodu si 

Masaryk učinil poznámku: „Ovšem třeba upozornit, že máme úřad minist. předsedy a ministerské 

rady pod jeho předsednictvím; v Americe premiera není, ve Francii je. Mohl by tudiž Premier 

podávat presidentovi pravidelné informace [...].“ Ne všechny z výše uvedených Masarykových 

návrhů byly uvedeny do praxe. 

                                                           
218 BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, s. 18. 
219 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 8. června 1919, dok. č. 42. 
220 Dopis A. Meissnera T. G. Masarykovi z 12. března 1919. AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Prezident, k. 381. 
A. Meissner prezidentovi psal: „Uvažoval jsem též o tom, zda by z ústavy francouzské nemělo býti pojato ustanovení 
o radě ministerské a radě kabinetu. Avšak dospěl jsem k názoru, že bude lépe vzhledem k tomu, že výkonná moc 
přísluší vládě, ponechati iniciativě presidenta republiky, kdy míní svolat si vládu.“ 
221 Viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Prezident, k. 381. 
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Ustanovení o poměru mezi prezidentem a parlamentem, zmíněná v Kramářově dopisu z 

30. května 1919, byla výsledkem dlouhých porad uvnitř vlády, mezi stranami a posléze 

v ústavním výboru. Prezidentovo právo svolávat sněmovny, odročovat jejich zasedání, 

prohlašovat je za ukončená a rozpouštět sněmovny obsahovala teprve až definitivní ústava z 

února 1920222. Tvůrci novely prozatímní ústavy, ale i ústavy konečné museli čelit ještě jednomu 

problému. Existoval totiž všeobecný souhlas s tím, že právě prvnímu československému 

prezidentovi by bylo možné svěřit moc neomezenou, dík jeho všemi respektované autoritě a 

uznání, což bylo alespoň částečně zohledněno v ústavní listině z roku 1920, kde bylo 

kodifikováno, že může být zvolen více než dvakrát223. Nebylo však možné z Masaryka učinit 

prezidenta doživotního, a to s ohledem na „jistou slohovost republikánské ústavy“224. V zájmu 

tvůrců základního zákona bylo i zohlednění případného nebezpečí do budoucna, tedy neučinit 

v tomto směru unáhlená rozhodnutí. Proto se všechna výjimečná ustanovení vztahovala jen na 

prezidenta zakladatele a již nikoliv na jeho nástupce, v nichž se mohlo určité riziko skrývat. 

T. G. Masaryk se zabýval otázkou, zda silný či slabý prezident, ještě i z jiného hlediska. 

Prezidentský úřad může disponovat rozsáhlými kompetencemi, ale pokud bude svěřen člověku, 

který nebude schopen zjednat si vážnost a úctu, zůstane stejně prezidentem slabým. Domníval se 

proto, že prezidenty by neměly být osoby příliš nevýrazné a čistě reprezentativní. „Prezidentský 

úřad nemá být jen dekorum, nýbrž jeho skutečné poslání“225.  

Význam ustanovení ústavní listiny Československé republiky nelze přeceňovat, „protože 

pro demokracii a její udržení je rozhodující politická kultura, která vyjadřuje hodnotovou 

orientaci obyvatelstva a jeho postoje vůči politickému systému.“226 Tento fakt nepřestával 

Masaryk zdůrazňovat, mluvil přitom o demokracii jako o „názoru na život“ a o tom, že pravá 

podstata demokracie netkví ve spoléhání jen na zákony. Apeloval na výchovu k demokracii, která 

by občany naváděla k aktivnímu boji s negativními jevy ve společnosti a nenechávala je pouze 

trpně a znechuceně přihlížet veřejnému dění. 

                                                           
222 Podle hlavy III., § 64 ústavní listiny ČSR z 29. 2. 1920. Viz První československá ústava, s. 15. 
223 Případně tu připomeňme zvláštní zákon o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky 
Československé T. G. Masaryka, schválený poslaneckou sněmovnou Národního shromáždění v 25. schůzi dne 26. 
února 1930. Ve znění: „T. G. Masaryk se zasloužil o stát.“ Viz www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/025schuz 
224 Viz BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, s. 19. 
225 Viz ŠVIHLOVÁ, Dagmara - SOUKUP, Jaroslav, Prezident a prezidentství v roce 1934, in: Masarykův sborník 
IX, Praha 1997, s. 188–189. 
226 Viz BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, s. 35. Masarykovy úvahy nad pojmem demokracie viz 
MASARYK, T. G., Světová revoluce, s. 543–549, příp. MASARYK, T. G., Nesnáze demokracie : dvě úvahy. Praha 
1913. 
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S tématem formulace ústavní listiny úzce souvisí i problematika menšin a menšinové 

politiky československého státu. Ve vzájemné korespondenci oba pisatelé na otázku základních 

práv menšin a jejich ochrany narážejí, i když jen okrajově.227 Před prvorepublikovými vládami 

stálo tolik ožehavých problémů, jež byly „více aktuální“, že otázka postavení minorit či jejich 

politické účasti na správě země, se stavěla do pozadí, resp. jejich dořešení spadá až do pozdějších 

let. Vytvořením spravedlivých podmínek pro existenci minorit se národnostní problémy 

zmenšovaly na minimum. Zvláště poté, co byly přijaty příslušné zákony a hlavně schválena 

ústavní listina (1920), v které byl právně upraven poměr k menšinám. Československo se 

zavázalo k takovému jednání na mírové konferenci, když svým podpisem stvrdilo minoritní 

smlouvu. Zájmem vzniklého státu bylo udržet nově nabytá území a zároveň v nich také udržovat 

pořádek a odolávat menším radikálním hnutím, která se v těchto „nehistorických“ zemích Koruny 

české formovala za účelem odporu proti nové státní moci. Mladá republika cítila závazek vůči 

spojeneckým zemím a jejich představitelům zato, že Československu přiřkly nárok na nová 

území a zároveň pociťovala potřebu dokázat, že si s obtížným úkolem konsolidace státu je 

schopna poradit a že si dokáže zjednat klid a prosadit svou autoritu i v těch od centra 

nejvzdálenějších oblastech. Úspěšnou a spravedlivě prováděnou národnostní politikou by si stát 

mohl získat uznání a sympatie celé Evropy. 

Obraťme nyní pozornost ke korespondenci. V dopisech se „menšinová témata“ odráží 

alespoň v náznacích. Přibližme si tedy konkrétně, co bylo předmětem státní minoritní politiky. 

Kramář psal Masarykovi v jednom z dopisů: „Poněvač konference už rozhodla aspoň v komisi, 

že dostaneme Uhrorusy, bude nutno touto otázkou se zabývati. Já ovšem odmítl jim něco určitého 

slíbiti, poněvač jsem řekl, že je to věcí ministerské rady a Národního shromáždění, ale sdělil jsem 

s nimi dávné usnesení ministerské rady, že jsme velmi ochotni jim dáti úplnou vnitřní 

samosprávu a že si jen musíme zachovati společné vedení věcí zahraničních, vojenských, celních, 

železničních, pak pošty, telegrafu atd., jak tomu jsme zvyklí ze všech projektů, které jsme měli o 

federalizaci Rakouska. S tím oni souhlasí [...].“228 Kramářův dopis Masarykovi ze 4. března 1919 

je nám navíc dokladem určité nepřipravenosti a bezkoncepčnosti v přístupu k těmto otázkám, 

                                                           
227 V porovnání s korespondencí Beneš-Masaryk, v níž oba pisatelé věnují příslušné problematice více prostoru. 
Beneš, jako hlavní vyjednavač prosazovatel československých územních požadavků měl větší možnosti do dané 
problematiky proniknout a být s ní více seznámen. Jeho zprávy a příp. Masarykovy odpovědi viz edice 
korespondence Masaryk a Beneš ve svých dopisech, II. 
228 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 4. března 1919, dok. č. 15. 
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v případě tohoto listu konkrétně k úpravě správního postavení Podkarpatské Rusi v ČSR. I když 

dodejme, že Kramář ke svému dopisu připojil věcný návrh řešení a několik poznámek k 

memorandu s návrhy ohledně správy zakarpatského území, které mu v Paříži předali zástupci 

Národní rady amerických Rusínů. 

Výňatek z Masarykova dopisu se váže k dalšímu problému: „Můj názor je, že Němcům 

máme dát hned všecko, co slušně mohou žádat, abychom v parlamentě neměli národnostní spory; 

využít i jejich síly k pozitivnímu budování státu. My teď nemusíme se bát o národnost (Němci 

mají jinou pozici než v Rakousku), a tudíž můžeme se věnovat věcnému řešení sociálních, 

kulturních aj. úkolů. Arci že i naši nacionalisté nedovedou se vymanit z bývalého národnostního 

boje a jeho tradic a utápějí se v maličkostech.“229 Váže se k tomu i Kramářova reakce: „Co se 

týče Němců, budu na vše mysliti, až pojedu domů, a snad také vypracuji plán politiky jazykové i 

školské. Mám k tomu i předběžné vzdělání z nekonečných jednání. Úplně s Vámi souhlasím, 

abychom národnostní zákon vyhlásili sami, bez jednání s Němci, bez boje a tahání s nimi, jako 

věc, kterou děláme, protože chceme být spravedliví. A přirozeně není nejmenší pochyby, že 

musejí býti povoláni do Národního shromáždění, až bude podepsán mír a oni budou definitivně u 

nás. Ovšem bych velmi radil, aby zatím byl v Národním shromáždění přijat nový jednací řád, 

který by naprosto znemožnil každou obstrukci, – jinak bychom ji hned měli – anebo aspoň 

hrozbu.“
230

 

Do třetice k vrstevnatosti národnostního složení československého státu, tak jak se o ni 

dozvídáme z dopisů. Tentokrát citát z Kramářova listu Masarykovi: „Mně zdá se, že by bylo 

potřebí nyní už pomýšleti na budoucí administrativní rozdělení Slovenska, snad není potřebí tolik 

žup – a už nyní vyhledati nejschopnější a nejspolehlivější lidi jako župany. A jednotliví referenti, 

kteří nyní dělají na Slovensku ministry, by musili býti povoláni do Prahy do různých 

ministerstev, kde by mohli míti na starosti revizi věcí slovenských jako sekční šéfové nebo státní 

tajemníci, – ovšem pod kontrolou a vrchním rozhodováním ministra. Čím dřív se to udělá tím 

lépe, ale jak pravím: ne dřív, než konference rozhodne.“231 

Z výše přejatých pasáží z Kramářovy a Masarykovy korespondence se dá vyvodit, že těmi 

nejvýraznějšími starostmi, které zaměstnávaly domácí politickou reprezentaci s ohledem na 

mnohonárodnostní ráz státu byly tyto tři úkoly: vyřešit poměr československého státu a německé 

                                                           
229 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 24. března 1919, dok. č. 22.  
230 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. března 1919, dok. č. 23. 
231 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 28. února 1919, dok. č. 14.  
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menšiny, nalézt východisko v otázce správy Podkarpatské Rusi a v neposlední řadě docílit 

uskutečnění ideje tzv. čechoslovakismu – vzájemného soužití Čechů a Slováků v jednom státě na 

základě rovnoprávného postavení obou národů. 

Zástupci ČSR se mezinárodně zavázali podpisem saintgermainské smlouvy z 10. září 

1919 k plnění řady předpisů ohledně menšin (včetně povinnosti začlenit tyto předpisy do 

základního zákona) – z počátku v domnění, že tak musí učinit jako protihodnotu za uznání 

Československa232. Ochraně nejen národních, ale i náboženských a rasových menšin byla 

věnována šestá hlava ústavy Československé republiky z února roku 1920233. Omezení národních 

práv československá ústava nepřipouštěla a odpovídala tím všeobecně panujícímu přesvědčení o 

konstituci Československé republiky jako o jedné z nejliberálnějších ústav. Což se zrcadlilo i ve 

faktu, že ústava svými právními předpisy šla nad rámec smluv o ochraně menšin, které se 

spojenci v Paříži uzavřela a na svou dobu byla v otázce přiznávání národnostních práv menšinám 

nadstandardní. Některé články menšinové smlouvy byly přímo československou delegací 

navrženy. Takové skutečnosti dokládá i Benešovo memorandum o jednáních v Paříži, v němž 

uvedl: „Podruhé mne zvali ku nezávazné diskusi o tom, jak díváme se na práva minoritní v naší 

republice v celku a když jsem své názory projevil, žádal mne na to člen komise této, Albert 

Kammerer, abych mu pro jeho osobní použití principy, které jsem naznačil v diskusi, písemně 

předložil. Podal jsem mu krátkou zápisku obsahující skoro doslovně to, co je v mémoiru o 

Němcích v Čechách.“234 A po skončení konference k tomu podal výklad: „[…] že 

československá delegace, jak ohledně uherských Rusínů, tak i ohledně ostatních národnostních 

minorit v Československé republice dala konferenci vyjádření taková, že byla přijata 

s neobyčejným povděkem od komise mírové, konstatováno o nich, že jsou krajně liberální […] a 

že tudíž některá prohlášení, která československá delegace učinila, nebude možno do celkové 

úmluvy o minoritách ani přijmouti.“235 Jistě nepodstatný vliv na to měla skutečnost, že ČSR 

disponovala početně nezanedbatelným zlomkem národnostně nečeského obyvatelstva. 

Z celkového počtu 13 374 000 domácího obyvatelstva bylo 6 712 000 Čechů, 1 993 000 Slováků, 

3124 000 Němců, 751 000 Maďarů, zbytek tvořili Rusíni, Ukrajinci, Židé, Poláci a celkový podíl 

                                                           
232 BROKLOVÁ, Eva, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938, Praha 1992, s. 70. 
233 Ústavní listina ČSR z 29. 2. 1920, hlava VI., § 128–134. Viz První československá ústava, s. 20. 
234 Viz Přílohu, dok. č. III. 
235 Viz BENEŠ, Edvard - KRAMÁŘ, Karel, Československá zahraniční politika : dvě řeči pronesené v Národním 
shromáždění dne 30. září 1919, Praha 1919, s. 21–22. 
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Čechů a Slováků tak činil v ČSR pouhých 65, 51 % z veškerého počtu obyvatelstva.236 Odtud 

také příměr o Československu jako o Švýcarsku ve středu Evropy. Sám prezident Masaryk se 

k takovému přirovnání často vracel a o švýcarském modelu hovořil jako o vzoru pro 

meziválečnou ČSR, alespoň co se týče vypořádání se s menšinovou problematikou. V jednom 

z poskytnutých rozhovorů pro zahraniční tisk se vyslovil tak, že „teprve až budeme mít u nás 

pořádek, dojdou také Němci svého práva. Myslím při tom vždycky na Švýcarsko. Bude nám 

muset být v mnohém vzorem.“237 Každopádně národnostní struktura představovala pro ČSR 

existenční problém.  

 

Řešení „německého problému“ se odvíjelo od polemiky ohledně národnostní skladby 

československého území. Německá strana zdůrazňovala osmisetleté osazení země Němci s jejich 

vyšší hospodářskou, politickou i kulturní úrovní, jenž jim dává právo rozhodnout o vlastních 

osudech v zemi stejně jako Čechům. Základní ideou bylo rozdělení zemí na české a německé, jež 

bylo realizováno ustavením německých provincií, tvořících součást Německého Rakouska 

v závěru války – 29. a 30. října 1918 proklamovali němečtí poslanci z českých zemí ve Vídni 

vznik čtyř nezávislých německých provincií (Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren a 

Böhmerwaldgau) a připojení českého pohraničí k Německému Rakousku, resp. Německu. Česká 

strana naopak zdůrazňovala, že České země tvoří se svými hranicemi odnepaměti pevný, po tisíc 

let neměnný celek, jaký nemá v Evropě svou stabilitou obdoby. Méně se již na obou stranách 

hovořilo o vzájemném stýkání a míšení obyvatelstva, které mělo za následek i přes jazykovou 

bariéru genetické sbližování obou národních kmenů v Čechách. Češi také popírali existenci tzv. 

„uzavřených německých území“ – ta měla být dávnou minulostí; existovala již jen území 

většinově německá s českými menšinami a dokonce i většinově českými ostrovy. Po vyhlášení 

nezávislých německých provincií reagovalo Československo obsazením pohraničí. Celá akce 

proběhla poměrně snadno, trvala od listopadu do konce roku 1918. ČSR vycházela z 

předpokladu, že jako vítězný stát má dle dohody o příměří s Rakousko-Uherskem právo obsadit 

nárokovaná území před samotným podpisem mírových smluv, pokud to vyžaduje udržení 

pořádku v zemi. Pařížská vláda uznala československý nárok na historické hranice českého státu 

                                                           
236 Jde o výsledky sčítání obyvatel uskutečněné v roce 1921. Zajímavý údaj uvádí i V. Kural, totiž, že z 20 000 000 
příslušníků národnostních menšin ve střední Evropě jich na ČSR připadlo 4,5 milionu, což bylo zdaleka nejvíce. Viz 
KURAL, Václav, Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě; 1918–1938, Praha 1993, s. 
25. 



 95 

21. prosince 1918, Britové se připojili v lednu následujícího roku. Nakonec souhlasili i 

Američané, kteří se zprvu přikláněli k řešení problému formou plebiscitu 

Masarykův politický koncept řešení německé otázky byl postaven na základním 

předpokladu Němce pro ČSR získat. Chtěl toho dosáhnout důslednou aplikací individuálních 

občanských práv, ale i ostatních principů demokracie. Což už samo o sobě mělo české Němce 

přesvědčit o dobrých úmyslech československého státu, který opírajíc se o liberální hodnoty, 

vytváří základ pro německou rovnoprávnost. Dá se říci, že Masaryk přistoupil k řešení problému 

z logiky věci – nabídnou-li Češi Němcům příznivé řešení, tím příznivější bude výsledek i pro 

jejich vlastní zájmy. Avšak dál v tomto svém pojetí Masaryk zajít nechtěl, nebylo záhodno 

definovat německý národ v Čechách jako druhý státní národ, nato byla situace v poválečném 

Československu stále ještě příliš labilní, aby na takové riziko prezident přistoupil. Existence 

Československa tak v sobě ukrývala paradox národního státu plného národnostních menšin. 

Právě proto zaznívaly ze strany Němců v ČSR výtky ohledně centralismu diktovaného 

československou vládní politikou a ohledně toho, že své požadavky nemohou prosazovat, neboť 

nemají své reprezentanty v exekutivních orgánech státu. Masaryk se bránil odkazem na 

demokratickou samosprávu, která měla být dána všem obyvatelům, tedy i Němcům, a zajistit jim 

tak široká práva v řízení místních záležitostí. Masarykovou prvotní představou byla plná 

autonomie, nakonec však i realizace demokratických principů samosprávy zůstala stát na půli 

cesty a veškerá národnostní samospráva se omezila na pole kulturní, resp. školské. Na výčitky 

ohledně minimálního německého podílu ve vedení státu Masaryk argumentoval, když například 

již 18. března Kramářovi do Paříže psal: „Myslím po uveřejnění mír[ových] podmínek, hned by 

se měli vyzvat Němci, aby vstoupili do Národního shromáždění atd.“238 Zástupci německého 

politického tábora vstoupili do vládního kabinetu teprve až v roce 1926, kdy nabyl převahy 

v německé politice a mezi německými politickými stranami tzv. aktivistický proud. Potvrdila se 

tím Masarykova slova, když v červenci roku 1922 tvrdil, „že tedy musíme se na to připravit, až 

Němci přijdou. N. B. řekl jsem výslovně, že vstup do vlády předpokládá plné a loajální uznání 

státu atd. - samé samozřejmosti!“239 Následující věty Kramářovi adresoval na vysvětlenou 

k poskytnutému rozhovoru šéfredaktorovi Berliner Börsen-Courier v červnu 1922. Tehdy 

                                                                                                                                                                                            
237 Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 100. Jedná se o interview pro švýcarský deník Der Bund, 
prezident jej poskytl 19. března 1919. 
238 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 18. března 1919, dok. č. 20. 
239 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 24. července 1922, dok. č. 80. 
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pronesl: „Stojíme plně na půdě parlamentní vlády, a německé obyvatelstvo čítá tři miliony proti 

deseti milionům Čechoslováků. Mají tudíž nárok – jakmile stát už nepopírají, jak to dnes dělají 

jenom už komunisté – na tři až čtyři místa v kabinetu, čítajícím šestnáct ministerstev. V zájmu 

vlastního lidu by nemohli dělat nic lepšího, než chtít spoluvládnout. Tím okamžikem by dosáhli 

osobní kontroly nad mnohým, co se děje ve státní správě.“240 

Na rozdíl od Masarykova vcelku pozitivního přístupu k německé menšině v ČSR byl 

Kramářův vztah silně ovlivňován negativistickými prvky, čímž je míněno Kramářovo 

přesvědčení o permanentní hrozbě, která nad československým národem ze strany Německa 

neustále visí. Čechoslováci ji dle Kramáře nemohli čelit pouhou národní jednotou, ale museli se 

proti ní pojistit i mezinárodně, a to úzkou spoluprací s ostatními Slovany a Ruskem. (Kramářova 

koncepce neoslavismu viz kapitolu 3.2.1). Ačkoliv v prvních momentech existence samostatného 

státu Kramář jako premiér podporoval Masarykovy výzvy k získání Němců pro nový stát, 

postupně se od této politiky odvracel a tíhl spíše k určité formě nacionalismu, který ovšem on 

sám označoval za nacionalismus ušlechtilý či demokratický. Z tohoto silně zakořeněného 

vlastenectví Kramářovi jednoznačně vyplývalo, že Československo je a bude vždy národním 

státem, s převahou československého národa, v němž se neměl o moc dělit s jinými elementy. Ty 

měly mít přiznány právo na svobodný rozvoj, aniž by se národ silnější – československý – snažil 

o jakoukoliv formu odnárodňování, cílem mělo být totiž vzájemné soužití obou národních celků, 

i když při zachování československé přednosti. Kramářovi muselo být značně nemilé americké 

zdůrazňování etnografických principů při určování hranic a důraz, který představitelé Spojených 

států na základě proponovaných 14 bodů prezidenta Wilsona kladli na nutnost dodržování 

národních práv všech menšin, pokud by byl vytvořen mnohonárodnostní stát. Kramář v této 

souvislosti o sebeurčovacím principu hovořil jako o upřílišněném idealismu. Že Kramáře takový 

přístup netěšil se ozývá v jeho dopise T. G. Masarykovi: „Kromě toho Amerikáni začínají mnoho 

mluviti o zajištění národních práv Němců a Maďarů. [...] – a sice asi na základě propozic, které 

jsem do Prahy ve formě návrhu jazykového zákona poslal. Žádná teritoriální autonomie – jen 

plná občanská práva a zajištění jazykových a školních požadavků a práv druhých národů –, ale 

stát český.“241 V čem se Kramář klamal bylo počáteční očekávání, že Němci budou vděční za to, 

                                                           
240 Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, II, V. K. Škrach (vyd.), Praha 1934, s. 303–304. 
241 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. května 1919, dok. č. 33. 
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že mohou být součástí ČSR a nemusí nésti „následky své hříšné politiky“242. Na druhou stranu 

zas bezchybně předpokládal, že se Němci nikdy s následky první světové války nesmíří a budou 

směřovat k revizi versailleského systému.  

V multinacionálním státě, jaký Československo představovalo, byla vážným problémem i 

jazyková otázka. Karel Kramář stejně jako T. G. Masaryk se ve výše citovaných dopisech 

několikrát dotkli s problematikou německé otázky související komplikací v podobě zformulování 

jazykového zákona. Zároveň byla přijatá jazyková norma jedním z příkladů toho, kdy zašli 

českoslovenští poslanci za rámec ustanovení menšinové smlouvy. Například v předpisech 

dotýkajících se užívání jazyků před soudy i jinými státními orgány, de facto vůbec celostní 

problematika jazykového zákona dávala menšinám více práv, než ke kterým se československý 

stát mezinárodně zavázal.  

Případ ústupků v jazykovém právu byl z hlediska budoucích výhledů na fungování 

československo-německého poměru výhodný, dá se říci, že alespoň částečně vytvořil podmínky 

pro sblížení Němců s československým státem a byl impulsem pro jejich tzv. aktivistickou 

politiku. Jazykový zákon byl přijat jako zvláštní součást ústavní listiny ČSR243. Bylo v něm 

uzákoněno prvenství československého národa po stránce jazykové – tzn. národní ráz 

československého státu a současně s tím i zásada rovnosti jazyků v určitých směrech ve prospěch 

československého jazyka jako státního, oficiálního jazyka244. Spor právě o tuto definici – „jazyk 

československý je státním, oficielním jazykem republiky“ – proti sobě postavil, jak Masaryka 

s Kramářem, tak i jednotlivé politické strany. Nad zněním zákona se střetli zástupci stran 

rudozelené koalice, prosazující termín „oficielní“ a strany opozice (národní demokracie společně 

s lidovci) klonící se k označení „státní jazyk“. Užití prvního z termínů zdůvodňovali jeho 

příznivci odvoláváním se na ustanovení smlouvy o ochraně menšin, která umožňovala sice 

zavedení tzv. hlavního jazyka - oficielního, ale vedle toho nařizovala poskytnout minoritám 

přiměřenou možnost užívat mateřštiny. Kdežto název „státní“ odkazuje spíše na poměry v bývalé 

                                                           
242 Viz Kramářovo expozé ve schůzi Revolučního národního shromáždění dne 20. prosince 1918, 
www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/012schuz. Též viz referát LUSTIGOVÁ, Martina, Střední Evropa očima Karla 
Kramáře z konference Integration and disintegration of Central Europe. Plans and Reality, Praha 2005 (v tisku). 
243 Jazykový zákon č. 122 Sb. z. a n. byl schválen spolu s dalšími s ústavou souvisícími zákony 29. února 1920.  
244 V oblasti styků státních občanů s orgány státní moci nebyl uskutečněn princip rovnoprávnosti národnostní a na 
jednoznačně československém jazykovém území se nemohl vedle československého jazyka uplatnit zároveň žádný 
jiný jazyk. Soudní okresy s národnostní menšinou aspoň 20 % státních občanu byly kvalifikovány jako menšinové a 
zde mohl příslušník národnostní menšiny užít ve styku s úřady menšinového jazyka. Viz JANÁK, Jan - 
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka - DOBEŠ, Jan, Dějiny správy v českých zemíc od počátku státu po současnost, Praha 2005, 
s. 344–345. 
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rakouské monarchii. Masaryk k tomu navíc podotkl: „V demokratickém státě, majícím značné 

národní minority, jazyky všecky jsou státními – jeden je primus inter pares – protože jednotnost 

centrální správy toho vyžaduje.“245 Nakonec byl prosazen kompromis a přijat návrh ministra 

vnitra A. Švehly.  

Kramář Masaryka seznámil s vlastním vypracovaným návrhem jazykového zákona, již 

v dubnu 1919, když mu jej zaslal s vysvětlením: „Dovolte jen, abych Vám poslal návrh 

jazykového zákona, o kterém bych myslil, že bychom jej mohli usnésti v Národním shromáždění 

zároveň se zákonem účasti Němců v Národním shromáždění.“246 Nad touto tematikou K. Kramář 

s T. G. Masarykem diskutovali při jedné ze svých schůzek na Pražském hradě, kam prezident 

Kramáře pozval 21. ledna 1920. Po tomto setkání si TGM poznamenal: „nechce Němce 

provokovat; ale A) ‚státní‘ jazyk B) všichni úředníci česky, úřady české. Podal svůj návrh 

jazyk[ového] zákona“247. Prezident Masaryk vzápětí na Kramářovy propozice reagoval a na 

oplátku mu představil svůj program, kterým se rozumí koncem ledna 1920 dokončené 

Masarykovy poznámky k návrhu jazykového zákona248. Vzájemnou debatu pak ukončili v březnu 

1920, již po schválení zákona parlamentem. „Také spor o: státní se mne netýká. Jen jsem litoval, 

že jste nepřišel se dohodnout. Věc byla takto. Vládní původní návrh měl: státní. Dostal jsem ho 

v létě, Vy s Benešem jste byli v Paříži. Upozornil jsem na minoritní smlouvu, že by snad mělo 

být užito: oficielní, protože jste to tak formulovali a podepsali. Tím spíše, že by šlo jen o 

terminologii a že bychom proti možné opozici Němců měli vhodný argument. […] Očekával 

jsem, že se s kol[egou] Švehlou dohodnete osobně i věcně, - lituji, že se to nepodařilo. Ostatně i 

v publiku spor o tu terminologii neměl ohlasu; jisté roztrpčení vzniklo tím, že spor se stal 

odhadováním vlastenectví.“249  

T. G. Masaryk pak po zbytek svého funkčního období musel skutečně s vyhroceným 

českým nacionalismem bojovat a jeho přívržence mírnit, neboť svými postoji československému 

státu rozhodně neprospívali, činili spíše přesný opak. Tím, že v republice byli početně tolik 

zastoupeni Němci i Maďaři, dostala problematika multinacionální skladby státu mezinárodní 

aspekt a veškerá vládní politika vůči menšinám byla pozorně sledována sousedními státy. 

                                                           
245 Viz OPAT, Jaroslav, Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka : Česká otázka včera a dnes, Praha 2003, s. 339. 
246 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 22. dubna 1919, dok. č. 27. 
247 AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. 
248 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 1. února 1920, dok. č. 70. 
249 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 8. března 1920, dok. č. 72. 



 99 

Masaryk nabádal k velké obezřetnosti, promyšleným krokům a potlačování zaslepeného a 

militantního vlastenectví. 

 

Přesuňme nyní náš zájem do oblasti ne tak neklidné přesto ne bezproblémové, a sice na 

Slovensko a věnujme se blíže úpravě poměru česko-slovenskému. V tomto případě nepůjde, mezi 

K. Kramářem a Tomášem G. Masarykem o konfrontaci v názorech, ale o vzácnou shodu.  

Už „Masarykova“ zahraniční akce byla považována za československou, hodně k tomu 

dopomohlo to, že slovenská politická reprezentace žádnou takovou odbojovou činnost nezahájila, 

a tak když se krajanské organizace amerických Čechů a Slováků dohodly na společném postupu 

– 20. října 1915 podpisem Clevelandské dohody – položily tím vlastní základ budoucí 

spolupráce, která byla politicky zúročena založením jednotného státu Čechů a Slováků. Jejich 

vzájemný poměr upravovala v květnu 1918 podepsaná Pittsburská dohoda, stanovící rovněž 

podmínky budoucí součinnosti v proklamovaném československém státě. Idea čechoslovakismu 

se stala pevným bodem programu boje za samostatný stát. Pod pojmem čechoslovakismus si lze 

představit pojetí, které pokládalo oba národy – český i slovenský – za natolik etnicky blízké, že je 

to předurčovalo k vzájemnosti, současně toto pojetí zdůrazňovalo vhodnost vytvoření společného 

státu, v němž by oba národy vytvořily jeden národ politický.250 Na tomto předpokladu vznikla 

fikce o existenci jednoho (československého) národa o dvou větvích (české a slovenské).  

Jaký byl, alespoň v nástinu, myšlenkový vývoj T. G. Masaryka i K. Kramáře, který je 

dovedl až na společnou pozici zastánců a obhájců čechoslovakistické teorie? TGM ke konstrukci 

čechoslovakismu, jejímž byl ve své podstatě tvůrcem, přistupoval ze zřetele historického, kdy 

studiem dějin obou národů dospěl k poznání o jediném možném východisku, které by zaručovalo 

udržení existence obou národů v tak nestabilním prostředí, kterým bezesporu středoevropský 

prostor byl. O oprávněnosti obou národů na sebeurčení napsal Masaryk toto: „Čechové mají 

historické právo na samostatnost českých zemí, mají právo na samostatnost státu jimi 

vytvořeného. Mimo to mají přirozené a historické právo na přičlenění Slovenska brutálně 

potlačeného Maďary.“251 Často poukazoval na kulturní sepětí obou národních celků, které se 

uchovávalo a přetrvávalo v těsném svazku i přes nepříznivý historicko-politický vývoj. 

Argumentoval oboustranným souhlasem a do budoucna koncipoval postavení Slovenska, resp. 

Slováků ve společném státě: „Slováci budou ve školách a v celé veřejné administraci užívat 

                                                           
250 BROKLOVÁ, E., Československá demokracie, s. 116. 
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svého jazyka; otázky jazykové není, protože každý Slovák, i nevzdělaný, rozumí česky a každý 

Čech slovensky; […] je-li kultura podmínkou alespoň politické samostatnosti, pak Čechové a 

Slováci samostatnost zasluhují v míře svrchované.“252 Požadavek svébytného československého 

státu, založeného na spojení Čechů a Slováků, se Masarykovi zdál být požadavkem legitimním, 

z hlediska teorie práva přirozeného i práva historického, jak lze postřehnout z tohoto výňatku: 

„[…] snažil jsem se v souhlase s vývojem právní filosofie uvést názor historický a 

přirozenoprávní v pojmovou harmonii. Moje vlastní pohnutka v těchto sporech byl stálý zřetel na 

Slovensko. Odsud také moje tehdejší úsilí vymezit poměr státu a národa a určit platnost jazyka 

pro státní administraci. […] odcházeje z Prahy, měl jsem pevný úmysl pracovat pro získání 

Slovenska. Byl jsem vždy pro právo přirozené vedle historického.“253 

Kramářův poměr ke Slovákům byl usměrňován faktory poněkud více pragmatickými, v 

porovnání s Masarykovým historicko-filozofickým přístupem k národnostnímu principu. Nic to 

nemění na faktu, že i Kramář ideu čechoslovakismu schvaloval. Proč? Kramář vycházel 

z předpokladu, že je třeba v republice vytvořit slovanskou většinu, která by byla státotvorným 

elementem a která by do jisté míry eliminovala vliv německé menšiny. Rovněž v tom, podobně 

jako Masaryk, viděl jediné možné východisko do budoucna, neboť Slováci by jinak padli za oběť 

maďarizaci: „Každý myslící Slovák přece ví, že by bez nás Slovensko nikdy nebylo svobodné a 

bez Čsl. Republiky že by Slováci brzo propadli maďarizaci.“254 

Stejně tak jako německou otázku, provázela problematická kodifikace jazykového zákona 

i otázku slovenskou. Za státní a zároveň oficiální jazyk republiky byl stanoven „jazyk 

československý“. Zde máme co dočinění s opravdovou fikcí, neboť žádná českoslovenština 

prostě neexistovala. Další ustanovení zákona pak vycházely ze skutečnosti, že existuje pouze 

jazyk český a slovenský. Avšak česko-slovenské vzájemnosti bylo prvotní proklamací učiněno 

zadost a bylo tím vstřícně naznačeno, že čeština nemá mít, ani formálně, jakoukoliv přednost 

před slovenštinou.  

Ideu čechoslovakismu se nepodařilo v meziválečném Československu naplno prosadit, i 

když na to vynaložily téměř všechny demokratické síly v republice nemálo úsilí. Jednalo se o 

nepřirozenou konstrukci, uměle vytvořenou, kterou obyvatelé republiky nepřijali za svou. Mezi 

                                                                                                                                                                                            
251 MASARYK, T. G., Nová Evropa, s. 160. 
252 Tamtéž, s. 161. 
253 MASASRYK, T. G., Světová revoluce, s. 487. 
254Dr. Karel Kramář : život – dílo – práce vůdce národa, II, V. Sís (vyd.), Praha 1937, s. 18. 
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oběma národy vládly mnohé disproporce zapříčiněné odlišnou historií. Nerovnost měla své 

kořeny především v rozdílném vývoji Předlitavska a Zalitavska a samozřejmě ji nebylo možné 

během krátkého období první republiky rychle překonat. Oba národy se po pádu monarchie ocitly 

v jiné politické, hospodářské i kulturní situaci, což mohlo navozovat určitou míru napětí a 

nejistoty mezi nimi. Navíc Slovensko a poměry v něm zůstávaly po dlouhou dobu 

nezkonsolidované a nedávaly tak šanci na brzké utvoření slovenské autonomie v rámci ČSR. 

Naopak poměry vedly pražské koaliční vlády k utužování a zesilování integrace Slovenska do 

nového státu (i prostřednictvím ministerstva s plnou mocí pro Slovensko), přičemž tuto politiku 

na slovenském území byli nuceni realizovat sami Češi. Upevňování státních struktur bylo 

prováděno v zájmu jednoty státu a posilovalo podobu Československa jako státu unitárního. 

Odtud pak odpor, pocity vzdoru a odmítání demokratické formy státu, ústící nejen v radikální 

prosazování slovenského autonomismu, ale i separatismu, jehož nejaktivnější zastánci se 

rekrutovali z velké většiny z klerikálního hnutí. 

 

Rusínská problematika se jeví, z hlediska editovaných dokumentů, jako záležitost 

marginální, takže je možné věnovat jí méně prostoru, navíc pokud se v dopisech tematika správy 

Podkarpatské Rusi objevila, bylo o ní dostatečně pojednáno v poznámkovém aparátu u 

příslušných dokumentů. Nutné je zde zároveň připomenout, že Československé republice se 

z větší části dařilo plnit veškeré závazky plynoucí jí z podpisu saintgermainské dohody až na 

jedinou výjimku – a sice realizování autonomního postavení Podkarpatské Rusi v rámci ČSR.  

K přilnutí Podkarpatských Rusínů k Československé republice došlo z podnětu 

amerických krajanů – legitimních představitelů Rusínů, kteří se ještě koncem války přihlásili k 

nově se rodícímu státu, když jejich sny o vytvoření samostatného státu narazili na nepochopení 

ze strany spojenců. Začlenění Podkarpatské Rusi, jako autonomní oblasti, do rámce ČSR stvrdila 

definitivně saintgermainská smlouva ze září 1919, po již předběžném schválení spojenci z března 

téhož roku. Uskutečňování programu autonomie, jenž byl včleněn i do ústavní listiny 

československého státu, ztížila především sociální a kulturní zaostalost této části země, která byla 

po staletí součástí Uherska, takže jako etnikum měli Rusíni své minority i na východě Slovenska. 

Vůbec značná národnostní promíšenost na Podkarpatské Rusi komplikovala jakoukoliv snahu 

upravit státoprávní poměr této oblasti. Pro správu Podkarpatska byl vyhlášen 16. listopadu 1919 

zatímní generální statut. Kromě toho, že dal zemi oficiální název, však nezřizoval ani sněm ani 
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vládu. Centralistický kurz, který diktovala pražská vláda vyplýval pravděpodobně z obav, jaký 

vliv by měla taková míra suverenity poskytnutá jedné z národností na ostatní menšiny ve státě – 

hlavně na Slováky a Němce. Ačkoliv byl správní poměr v průběhu dvacátých let upravován, 

nejširší možné samosprávy se Rusíni nedočkali. Ani reforma zemského zřízení z roku 1927, 

otázku autonomie nevyřešila a tak bylo toto téma nadlouho odsunuto do pozadí. Podkarpatská 

Rus zůstala do určité míry cizorodým prvkem v ČSR, „nesžila“ se se zbytkem země, a to i 

přestože bylo možno zaznamenat určité tendence k čechoslovakizaci tamního území. 

 

3.3.2 Pád vlády všenárodní koalice a politický vzestup socialistického hnutí 

 

Od počátku léta se domácí politika začala dostávat do hluboké krize. Vázla především 

spolupráce a komunikace uvnitř vládní koalice, částečně zaviněná nepřítomností premiéra 

Kramáře v republice. Dočasně ho zastupoval ministr vnitra, agrárník Antonín Švehla. Fungování 

kabinetu tzv. všenárodní koalice nebylo už od jeho jmenování optimální. Dalo by se říci, že 

koaliční podoba první československé vlády byla její předností jen v době krátce po převratu, 

avšak později se stala její hlavní slabostí. 

První vládou se stalo prezidium Národního výboru, jak to stanovil prvý zákon. Když se 

počátkem listopadu 1918 vrátila Kramářem vedená politická delegace ze ženevských porad, byly 

zahájeny na základě těchto výsledků jednání přípravy k vytvoření první československé vlády. 

Pravomoci Národního výboru byly předány Národnímu shromáždění 14. listopadu 1918 a téhož 

dne byla aklamací zvolena vláda nového státu. Ta měla nakonec šestnáct rezortů, spravovaných 

patnácti ministry; jeden ministr byl bez portfeje. Jednotlivé rezorty byly rozděleny tak, že 

nejvýznamnější a nejdůležitější z nich obsadila agrární strana – celkem čtyři posty, strana 

státoprávně demokratická získala kromě postu předsedy vlády ještě dvě ministerská křesla, 

národní socialisté tři, sociální demokraté rovněž tři a lidová strana jedno, ačkoliv se s jejím 

zastoupením ve vládě z počátku vůbec nepočítalo. Bezpartijní zůstal E. Beneš s Milanem 

Rastislavem Štefánikem a Vavro Šrobárem. Slováci tak měli ve vládě dvojí zastoupení na rozdíl 

od Němců, jejichž zástupce se v kabinetu neobjevil, a to i přes ženevskou proklamaci. Kramářova 

vláda byla vládou všenárodní koalice, což prakticky znamenalo, že neměla v parlamentu opozici 

a až do počátku ledna 1919 neměla ani určitý program své činnosti. Z počátku byla vedena 

především snahou upevnit mezinárodně i vnitřně nový stát.  
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První kritická chvíle pro Kramářovu vládu se dostavila poměrně záhy. Navzdory dobrým 

úmyslům jejích členů bylo pro Kramářovu vládu těžké držet pohromadě tváří v tvář 

hospodářským potížím a sociálnímu napětí. Socialisté byli toho názoru, že jsou v koalici 

zastoupeni málo a že vláda nereaguje na jejich požadavky. Umírnění socialisté se obávali, že 

ztrácejí kontrolu nad masami, které požadovaly více potravin za nižší ceny a další sociální 

reformy, včetně přerozdělení půdy a sociálního pojištění. Katalyzátorem mezistranické 

spolupráce a dobrých vztahů mezi stranickými vůdci byl Antonín Švehla. I když se de facto stal 

premiérem, nepokoušel se politiku diktovat, ale místo toho usiloval o podporu dalších politických 

stran v rámci jakéhosi užšího ministerského výboru. 

Koalice se i tak, pod vnějším tlakem, začala rozpadat, což vedlo sociální demokraty, aby 

trvali na nových volbách a hlavně na vyřešení otázky pozemkové reformy. Švehla to považoval 

za vyslovení nedůvěry a proto již 15. března 1919 podal prezidentovi demisi celého kabinetu. 

Masaryk se jí však rozhodl nepřijmout. Kramářovi se donesli zprávy o vývoji domácí situace: 

„[...] a tu přicházejí z Čech zprávy, že páni nemají nic jiného na starosti než hnát to ku krizi 

Národního shromáždění a kabinetu. To je přímo hříšná nesvědomitost a zahrávání si s osudem 

národa pro stranické zájmy. – A já nejsem ani v nejmenším ochoten povoliti hrozbám. Nechci být 

Kerenským. Co jsem prohlásil, musí se dodržeti: napřed anketa a pak rozhodnutí vlády a 

zákonodárného sboru!“255 Jak už bylo výše uvedeno, prezident Masaryk pád vlády nepřipustil a 

Kramářovi zopakoval své důvody: „[…] a) se stala bez Vás, Beneše a Štefánika a b) že nedovedu 

uznat důvody. Oni sami byli nerozhodnuti: demise byla ujednána jakožto naprosto důvěrná a de 

facto důvěrnost posud byla zachována“.256 

Masaryk tímto krokem velmi výrazně Kramáře podpořil – v pozici předsedy vlády – za 

jeho nepřítomnosti v zemi. Učinil tak i přesto, co své názory, resp. nespokojenost s Kramářovým 

premiérstvím sdělil Benešovi v dopisu z 19. února: „Dr. Kramář neví, že jsou všecky strany a 

všichni jednotlivci proti němu. [...] fakt, že nedovede pochopit naši vlastní situaci, je strašným 

symptomem jeho poblouzení; kdo tak fantasuje o Rusku, a o vlastní síle, ten nerozumí nynějším 

událostem a neví, jaké máme úkoly. To je přímo zdrcující. […] Ujímá se zatím v užším kroužku 

myšlénka, zřídit II. komoru, snad ve formě státní rady a Dr. Kramáře udělat předsedou a tím ho 

                                                           
255 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. března 1919, dok. č. 19. 
256 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 18. března 1919, dok. č. 20. 
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odstranit z vlády. Otázka, co s ním, je naléhavá, palčivá. Všichni se shodují, že nemůže být 

minist.[erským] předsedou; nepracuje, nevede k práci atd.”257 

Kramář ve svých dopisech Masarykovi velmi často pražskou vládu kritizoval, jeho výtky 

směřovaly především na adresu socialistických stran a jejich zástupců ve vládě. Zřejmě 

v předtuše „březnové” krize pak dokonce Masarykovi napsal: „Já jsem toho přesvědčení, že se 

krizi nevyhneme a že kabinet nevydrží vášně volebního boje, jaký se u nás vede. A neuzavírám 

se myšlence, že bude asi nutno utvořiti kabinet přechodní z lidí nepolitických,– anebo alespoň 

nezúčastných politického života. Ten by mohl vládnout po čas voleb pevnou rukou bez 

Národního shromáždění – a připravovat budoucí reformy. […] Prosím, abyste o tom přemýšlel,– 

možná, že by to bylo přímo vykoupením.”258 Na to Masaryk reagoval v dopise z 18. března 1919, 

z něhož jasně vyplynulo, že prezident na rozdíl od premiéra spolupráci agrárníků s levicí uvnitř 

vládního kabinetu podporuje a vnímá ji jako příznivý faktor pro další fungování koalice a že 

Kramářův diktát vlády pevné ruky odmítá. Zaznamenejme tu ještě Kramářovo překvapení 

z vývoje událostí a „ironický“ dík vyjádřený Masarykovi v dopise z 25. března: „Milý příteli, 

děkuji za zajímavý list. Tím zajímavější, že se jako ministerský předseda dovídám o demisi svého 

kabinetu od Vás. […] Ačkoliv mne Švehla zastupuje pro běžné věci, přece jen by neměl 

zapomínati, že jsem tu pro rozhodující záležitosti konstituční já […]. A já jsem Vám velmi 

povděčný, že jste nám to malé konstituční poučení dal, a naznačil, že beze mne a ostatních členů 

kabinetu zdejších věc přece dobře nejde.”259 

Vláda se rozhodla přistoupit ke komunálním volbám, jejichž výsledky měly skoncovat, 

jak se alespoň doufalo, s patovou situací, která se v kabinetu vytvořila. Termín voleb byl 

stanoven na 15. a 16. června 1919 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Volby na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi byly odloženy, protože Podkarpatskou Rus a východní část Slovenska 

ovládaly maďarské vojenské jednotky a v západní části Slovenska bylo vyhlášeno stanné právo. 

Patovou situaci vyložil Masaryk Kramářovi takto: „Vláda musí být rekonstruována; musí být 

plán, musí být vedení přímé, tedy premiéra; musí být organizován vliv na tisk atd. – abeceda 

promyšlené administrativy! Dr. Rašínovi a Stránskému nerozumím. […] A bez Vás – tím je krok 

předem zeslaben a stlačen na osobní záležitost – není v tom zásady. Já jsem jim to vše řekl a 

žádal je ovšem, aby i v úřadě vytrvali. […]. Já jsem se vynasnažoval, aby rekonstrukce nastala po 

                                                           
257 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 19. února 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 26, s. 180. 
258 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. března 1919, dok. č. 19. 
259 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. března 1919, dok. č. 23. 
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podepsání míru; demonstrace pražské rozčílily vládu a tak se vznikla idea demise – idea nejasná a 

myslím pro Vaši stranu škodlivá. Zatím bouře zažehnána; ale po volbách se demisi celé vlády 

neubráníme a není proč, se jí bránit; musí být vláda zlepšena kvalitativně a musí být zjednán 

pořádek a plán.”260 

V podstatě šlo o to, že národní demokraté využili pražských protidrahotních bouří z 22. 

května 1919 k nátlaku na vládu. Bez vědomí předsedy strany se usnesl její poslanecký klub, aby 

dva národnědemokratičtí ministři – Alois Rašín, ministr financí a Adolf Stránský, ministr 

obchodu – podali demisi. Dne 28. května 1919 ji oznámili prezidentovi republiky. Masaryk ji, 

především z obav z vládní krize v čase mírových jednání, znovu nepřijal. Ústřední výkonný 

výbor a poslanecký klub strany pak 3. června 1919 sdělily, že byť oba ministři ve svých úřadech 

zůstanou, národní demokracie se už nepovažuje za součást vládní koalice. Zdůvodnění 

národnědemokratických zástupců bylo, že odmítají nést odpovědnost za škody, vyplývající 

z rostoucího vlivu „vedlejší vlády socialistické“. Kramář odpověděl hned dvěma dopisy s datem 

6. června. V kratším z nich se ještě vracel k otázce intervence proti bolševikům v Rusku a 

v druhém dopisu z téhož dne se vyslovoval k poměrům doma, s kterými byl krajně nespokojen. 

Stojí za to citovat jej z větší části: „Já často myslím na poslední příčinu zla – a řeknu Vám ji, jak 

se mně jeví docela otevřeně. Abstrahuji přirozeně od všech následků demoralizace válečné: znám 

je a počítám s nimi. Nezavírám před nimi oči. Ale vím, že se musí všemi silami proti nim brojiti. 

[…]. A to nejde jinak, než železnou disciplinou, bezohlednou a nestrannou. Největší překážkou 

toho není Švehla, který by snad dovedl býti energickým,– nýbrž jeho nemožná politika. 

Koketováním se socialisty se vnáší do administrace rozklad. […] Jsem dojista upřímným 

přítelem koalice – ale v této koalici obě strany musejí býti pevné ve svých zásadách a dělati jen 

kompromisy, které těmito zásadami neotřásají. A my máme koalici, která neznamená nic jiného, 

než stálé ustupování před socialisty, strach před socialismem. […] Nevím, jak se na věci díváte 

Vy, ale já nejsem socialistou a nebudu jím, třeba bych byl od svého mládí, jak dobře víte, 

nejupřímnějším zastáncem opravdové sociální politiky […]. Švehla má starou nenávisť proti 

mladočechům v duši, a to mu brání, aby udělal nutný přirozený kompromis jeho i naší strany 

[…]. V našem politickém životě není rovnováhy mezi socialistickými a ‚občanskými‘ elementy, 

poněvač Švehla tíhne na stranu bez toho početně silnější,– a to povede ke zlým důsledkům 

                                                           
260 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 2. června 1919, dok. č. 39. 
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[…].”261 Masaryk Kramářovi upřesňuje: „Mezi agrárníky a soc[ialistickým] blokem není ještě 

dohoda, ale připravuje se; do značné míry chováním Vašich [spolustraníků], kteří svou 

polemikou dohodu sugerují a tmelí. […] Ovšem jsem toho mínění, že mohla být vláda sestavena 

z dělnějších lidí a že mohl být založen lepší pořádek v administraci. V té věci jste Vy 

spoluodpověděn; alespoň jste se nebránil. […] Vracím se k rekonstrukci. Předně formalia. Kdy? 

Po volbách? […] Uvažuji, nemohl-li by kabinet úřadovat až do podepsání míru, resp. Vašeho a 

Benešova příjezdu. Entente by nerozuměla, proč se vzdáváte premiérství a snad by nás to v jejich 

očích zeslabilo? Podle Vašich názorů a podle nálady většiny poslanců proti Vám a Vaší straně 

nevidím možnost, že byste převzal vedení nového kabinetu. Socialisté očekávají rozhodnou 

většinu […].“262 

Masaryk v této době uvažoval o Benešovi jako o budoucím premiérovi. Vyplývá to i 

z jejich vzájemné korespondence z počátku června, v níž také hodnotili Kramářovo působení a 

posuzovali jeho vyhlídky. O tom, že se navzájem ve svých úvahách shodovali svědčí Masarykův 

list do Paříže: „Mpř., úsudek o Dr. Kramářovi je správný: nedovedl by nic vytvořit; on je od 

nátury pánem – ve starém státním apparátě tradičním by byl na místě, ne ve státě, který musí být 

vytvořen. Myslím, že budete muset přejat věc Vy a to hned.“263 

 

S takovou změnou poměrů se mění i Kramářovo mínění ohledně svého setrvání a dalšího 

působení v československé politice. Osobní útoky vůči jeho osobě, převážně z levicových 

politických kruhů, narůstaly a Kramář musel reagovat. Nesouhlasil hlavně s osobním podtextem 

výhrad a žádal pokud kritiku, tedy věcnou a hodnotící to, co skutečně vykonal, příp. nevykonal, 

ať už prospěšného či nikoliv. Masarykovi do Prahy psal: „Co mně se týče, přirozeně bych nedělal 

nejmenší obtíže a udělal okamžitě místo jinému, kdo by za takovou změnu převzíti chtěl 

zodpovědnosť. Vůbec nepotřebuji Vás ubezpečovati, že má osoba nikdy nebude překážkou 

jakékoliv změně, která by se ukázala nutnou v zájmu věci […].“264 Masaryk Kramáře přesto 

připravoval na nejhorší a obával se toho, co by mohl Kramářův návrat do republiky vyvolat: 

„Mimo to Vám mnozí vytýkají, že jste nezorganizoval svého ministerstva, a vůbec pozoruju ještě 

podráždění, vyplývající z celkové neshody v nazírání. Jak věci budou po Vašem návratu, nevím; 

                                                           
261 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. června 1919, dok. č. 41. 
262 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 8. června 1919, dok. č. 42. 
263 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 8. června 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 64a, s. 269. 
264 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. května 1919, dok. č. 31. 
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zda-li totéž budou odhodláni čelit Vám osobně, ne toliko v nepřítomnosti. Na každý způsob se mi 

zdálo upozornit Vás na tuto situaci.“265 

Karel Kramář všechnu kritiku směřující na svou hlavu zjednodušoval poukazem na 

demagogii levicového tábora a hlavně jeho tiskových orgánů, které konflikt vyhledávaly. O tom, 

že útoky byly tendenční a ideologicky zabarvené nelze pochybovat, Kramář jednoduše dráždil, 

pro svůj původ a pro své konzervativní myšlení a hlavně pro svůj deklarovaný boj s bolševickým 

nebezpečím. Na druhou stranu, pokud Kramář jen trochu mohl, na svou finanční nezávislost a 

majetnost neohroženě upozorňoval a své odpůrce popichoval. Konečně i Masarykovi napsal: 

„[…] jen jsem do duše rozmrzelý a rozhodnut učiniti této situaci konec. Páni soc[ialisté] a 

agrárníci se nemohou dočkati, abych šel, – a já jim rád a ochotně práci usnadním. Ovšem způsob 

svého odchodu a otázku, na kterou padnu, si vyvolím sám, zrovna tak jako to, co budu dělat 

potom. Bohudíky nejsem ani hlavou, ani kapsou odkázán na nějakou službu v republice a mohu 

snad pro ni dokonce vykonati víc, zejména pro její vnitřní očistu, když nebudu svázán ohledy 

koaličními […]“266 

Ve své obhajobě ale jinak Kramář osobní záležitosti nekomentoval, o to víc zobecňoval a 

varoval před hrozbou recepce sovětského modelu řízení společnosti, tolikráte připomínané i 

v samotné korespondenci. První varování přišlo už v březnu 1919: „Myslíte na možnost 

‚spartakismu‛? Rozmnožil Švehla počet četnictva a jsou to spolehliví lidé? Máte spolehlivé lidi u 

strojních pušek? Nebylo by dobře organizovati na všecky případy přepadů v městech […] jakési 

národní gardy na venkově?“267 V souvislosti s reálným ohrožením republiky, které představovalo 

komunistické dosažení moci v sousedním Maďarsku a březnové vyhlášení nového státního útvaru 

– republiky rad, Kramář apeloval i na domácí politiky, aby byli ostražití a v samotných počátcích 

zabránili posilování bolševického hnutí v republice a nedopustili jakékoliv socialistické 

experimentování: „Jinak doufám, že maďarský bolševismus proti Slovensku zase trochu 

povzbudí u nás nacionální vědomí proti bolševismu a otevře vůbec oči naším bolševizujícím, 

které znáte.[…] Myslím, že ze samého strachu udělati nyní málo, budeme později nuceni 

k velikým obětem a že budeme litovati svého maloduší v počátcích hnutí.“268 Poukazoval také, že 

socialistům věřit nelze: „Usnesení socialistů se mně velmi nelíbí, přestože mluví o tom, že zatím 

                                                           
265 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 2. května 1919, dok. č. 32. 
266 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 7. května 1919, dok. č. 34. 
267 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. března 1919, dok. č. 19. 
268 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. března 1919, dok. č. 23. 
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nechtějí násilných převratů a že se tam také dostalo ujištění o tom, že nechtějí podlamovati 

produktivitu naší práce. Je to spíš vítězství levého křídla ve věci i v programu taktickém - jen 

s povzdechem, že nejsou k tomu ještě dost silní.“269 

 

Výsledky voleb rekonstrukci vlády nakonec nejen umožnily, ale přímo si ji vynutily. 

Výrazné vítězství v nich zaznamenala sociální demokracie a vůbec byl potvrzen předpokládaný 

posun doleva. Kramář byl nejprve s jejich výsledky vcelku spokojen, ačkoliv jasně zvítězila 

sociální demokracie (30,1 % hlasů) před agrárníky (20,5 % hlasů) a třetími československými 

socialisty (15,6 % hlasů) a národními demokraty na pátém místě (jen 8,2 % hlasů), byl zřejmě 

uspokojen tím, že Socialistický blok nezískal nadpoloviční většinu a koalici socialistů s agrárníky 

nadále považoval za nemožnou. Avšak poté, co začalo sestavování tzv. rudozelené koalice a 

dosavadní vláda v čele s premiérem podala demisi, byl Kramář připraven odevzdat svou funkci 

vedoucího československé delegace na konferenci ještě před podpisem mírové smlouvy 

s Rakouskem. Kramářova vláda úřadovala téměř ještě tři týdny, během nichž probíhala jednání o 

sestavení kabinetu nového. Vstoupil do nich i prezident Masaryk v naději, že přispěje k vytvoření 

příznivé koalice. Novou vládu vedenou sociálním demokratem V. Tusarem jmenoval prezident 

již 8. července 1919. Příjezdu vládní delegace z Paříže nevyčkal, neboť ta se vrátila teprve v září 

po podpisu mírové smlouvy s Rakouskem. Kramář, ačkoliv již nezastával funkci ministerského 

předsedy, zůstal v Paříži jako delegát konference. Existovaly totiž obavy, jak by političtí zástupci 

na případnou změnu v delegaci reagovali a rovněž, jaký ohlas by mělo očekávané sestavení 

socialistické vlády v Praze na rozhodování spojenců ve věci Československa. 

O jednáních, jež jmenování nové koaliční vlády předcházela, Masaryk Kramáře podrobně 

informoval v dopisech z 26. června, 1. a 5. července 1919. V dopisu z 26. června 1919 jej velice 

podrobně seznamuje se svými představami o personálním složení vlády apod. Psal také: „[…] 

soc[ialistickému] bloku, náleží většina míst ve vládě, a žádá si také místa politická. […] 

Agrárníci jsou ochotní se socialisty vytvořit vládní blok […]. Vedu rekonstrukci demokraticky: 

většina by si přála můj diktát, ale jak znám stranické poměry, za chvíli by vznikly spory a odboj 

proti nestraníkům. Nejlepší odborníci, vím, viseli by bez vzduchu; proto budu moci diktovat jen 

v nejkrajnějším případě a jen jednoho, dva, ne více. […] Jak jsem Vám referoval – nepočítají 

                                                           
269 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. května 1919, dok. č. 31. 
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s Vaším premiérstvím.“270 Kramář byl z vývoje domácích poměrů rozhořčen a cítil se zneuznán: 

„Přiznám se Vám, že mne přešla chuť nejen na opozici, nýbrž vůbec na jakoukoliv veřejnou 

činnosť v republice. K čemu?! […] Za všecku opravdu naprostou loyálnosť odcházím s pocitem 

hlubokého ponížení. Tak se to nedělá!”271 A zároveň Masaryka v tomtéž listě žádal: „Nejmenujte 

dřív nový kabinet, než bude podepsán mír s Německem. Těch několik dní to snad republika i se 

mnou vydrží.”272 Masaryk odpověděl ve vstřícném tónu dopisem z 1. července, z něhož je patrný 

opravdový Masarykův zájem uchovat Kramáře v kruhu čelných politiků československého státu a 

to i přes veškeré výhrady k jeho názorům na některé podstatné otázky. Napsal mu: „Rozumí se, 

že vyčkám s jmenováním, než bude podepsána smlouva s Němci a možná i s Rakousy […]. A 

všecky strany se shodly, abyste mohl s námi dále pracovat: udělá se prý II. komora ihned a Vy 

budete prezidentem. Bylo by to místo stálé.”273 Neodpustil si však zopakovat své výhrady vůči 

Kramářovu politickému chování a jeho neuvěřitelnému zaujetí pro ruskou otázku. 

Karel Kramář považoval možnost osobně se účastnit mírové konference v Paříži za jistou 

dějinnou satisfakci, na druhé straně ale bylo velice nešťastné v této době vyklidit pole vlivu 

doma. Na sklonku léta 1919 byl z dění v Paříži i v Praze velmi silně rozčarován. Připadal si 

odstrčený a zrazený všemi. Idea vůdce národa se pomalu rozplývala. Stěžoval si Masarykovi – 

v dopise z 2. července konkrétně na situaci, kdy po definitivním zabezpečení československých 

hranic zaslalo Revoluční Národní shromáždění do Paříže děkovný telegram za úspěchy, ale 

adresovalo jej pouze ministru zahraničí Benešovi, přestože vedoucím vládní  delegace byl stále 

ještě Kramář – „[…] pozdravné telegramy, zaslané Národním shromážděním pařížské mírové 

delegaci jsou mně důkazem, že Národní shromáždění neklade obzvláštní váhu na mou práci, 

vykonanou v Paříži.”274 A v dalším dopise z téhož dne: „Milý příteli, dále nemohu! […] Lituju, 

že vše tak končilo,– a jen jsem rád, že sám nijaké viny necítím, a že vím, že jednou spravedlivá 

historie uzná, co jsem zde vykonal, třeba bez každé reklamy.”275 Masaryk se to rozhodl napravit 

v oficiálním děkovném telegramu, který do Paříže při příležitosti jmenování Tusarova kabinetu 

zaslal 8. července 1919: „Proto Vám děkuji, že jste v organizaci prvé vlády jakožto mocný faktor 

věnoval svou celou politickou autoritu; nepochybuji, že se záhy najde ústavní možnost, abyste 

                                                           
270 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 26. června 1919, dok. č. 46. 
271 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 26. června 1919, dok. č. 47. 
272 Tamtéž. 
273 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 1. července 1919, dok. č. 48. 
274 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. července 1919, dok. č. 50. 
275 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. července 1919, dok. č. 49. 
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svých sil mohl dále veřejně užívat k prospěchu naší republiky. Vaše zásluhy v Paříži s povděkem 

uznávám; vím, jak úspěšně jste pracoval v oboru hospodářském a zejmena komunikačním.”276 

Vládní prohlášení nově jmenovaného koaličního kabinetu, byť se socialistickou převahou, 

vyhlašovalo návaznost na program vlády všenárodní koalice a snahu pokračovat v práci jí 

započaté. Byly uznány činy a zásluhy Kramářovy vlády, i jejího předsedy – k němuž V. Tusar 

pronesl na půdě Národního shromáždění tato slova: „Vzpomínám zejména prvního ministerského 

předsedy, dra Karla Kramáře, který v Paříži při mírové konferenci prokázal naší společné věci 

služby ceny trvalé.“277 Nová vláda si vytýčila jako cíl vyřešit napjatou situaci na Slovensku, co se 

týče vnitřních úkolů, tak všechny síly měly být nasměrovány k dosažení shody nad ústavním 

projektem, provedením správní reformy a s tím související unifikace zákonodárství na území celé 

republiky. Před koalicí stála také otázka menšinová, vytvoření zákonných podmínek pro soužití a 

součinnost národnostních menšin. Nepříjemnou starost pak představovala krize zásobovací a 

v pozadí nezůstávalo ani řešení problematiky hospodářské, zemědělské anebo školské. Vláda, 

v níž byli v takové míře zastoupeni socialisté, na sebe přebírala rovněž zodpovědnost za 

uskutečnění plánu za zlepšení sociálních podmínek dělnictva a za tzv. „nové uspořádání 

výrobního řádu“ – to se mělo týkat hlavně úpravy pracovního poměru a dobudování systému 

sociálního pojištění. 

Veškeré diskuse na téma rekonstrukce vlády uzavřely dva, svým obsahem zásadní, dopisy 

– Kramářův z 9. července a Masarykova odpověď z 13. července 1919. Po zbytek roku 1919 se 

pak tomuto tématu oba politici vyhýbali a navíc jejich písemný kontakt už nebyl tak pravidelný. 

Kramář chtěl svým dopisem uzavřít jednu kapitolu své politické kariéry. Soustředil se na hledání 

chyb, především v jednání druhých, přičemž se vracel i do minulosti. Napsal tehdy Masarykovi 

mimo jiné i toto: „To všecko, co se děje v Čechách, má daleko hlubší podklad, než si myslíte,– a 

je prováděno velmi chytře a velmi systematicky. Je to renesance všech zbabělců, všech, kteří se 

třásli a báli, všech kteří chtěli Rakousko – tedy všech slabých elementů národa – a na druhé 

straně pomalé vítězství bolševismu […].”278 V kritice domácích poměrů nezapomněl ani na 

Masaryka: „A s Vámi! Vy jste ponejprv měl možnost utvořit kabinet – dobrý a silný. […] Nic 

z toho se nestalo. […] Vám přinesli pana Tusara jako ministerského předsedu,– kterého byste 

                                                           
276 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 8. července 1919, dok. č. 55. 
277 Viz stenografické protokoly ze zasedání Revolučního národního shromáždění, 62. schůze ze dne 10. července 
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278 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 9. července 1919, dok. č. 56. 
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dobrovolně nikdy a nikdy nemohl jmenovati […]. A všichni doma si řeknou, že si prezidentskou 

moc představovali jinak.” Pak ještě pokračuje: „To je hrozné, nejstrašnější mravní rozklad.“ Na 

adresu nové vlády dodal: „Falanga agrárníků s námi, Slováky a event[uálně] katolíky byla 

přirozená hradba proti nebezpečí bolševismu – nyní hlavní opora, agrárníci ztratili možnost, být 

na stráži. […] Nemluvím ani o německé politice Práva lidu – je to prostě internacionální 

bolševismus ve prospěch Německa, řízený z Německa v Itálii, Francii, Anglii, jako u nás.” 

Kramář přestal doma věřit úplně všem, nikoho neušetřil kritice. Domáhal se dokonce 

toho, aby byl výsledek voleb státní mocí ignorován. Všechno viděl příliš černě, čemuž 

odpovídala i závěrečná pasáž o teorii jakéhosi mezinárodního „spiknutí“ řízeného z Německa. 

Masaryk se rozhodl ve své odpovědi konstatovat především fakta a nepřistupovat na Kramářovy 

romantické vize. Sděloval mu: „Co do rekonstrukce a co s ní souvisí, nerozumím Vaší základní 

pozici. Chtěl byste koalici: Vaši + agrárníci + Slováci + klerikálové a myslíte, že by to byla 

přirozená hradba proti bolševictví. Nebyla by: nevydržela by opozice soc[ialistického] blocku. A 

jestliže (zásadně) ten Švehla Vám vadí s socialisty, byl by lepší s Vašimi? […]. Kdo nechce 

socialismu malého bude muset přijmout socialism veliký. Hájíte dobu a zásadu překonanou 

(liberalistický řád).”279 Sebe pak Masaryk obhajoval slovy o tom, jak ve skutečnosti rekonstrukce 

probíhala, že nebyl nikým ani zdaleka manipulován a držel se přesně daného ústavního postupu. 

Teorie o jakémkoliv nátlaku na svou osobu či o spiknutí neakceptoval. Kramářovi oponoval 

tvrzením, že „de facto nynější vláda je mnohem lepší, než prvá, jako celek i v částech.” Na závěr 

Kramářovi připomněl jeho politické omyly: „Vy jste sám neuznával potřeby pracovat proti 

Rakousku-Uh[ersku]; spoléhal jste na vítězství Ruska, a že ono pro nás všecko udělá. Já jsem 

nevěřil ve vítězství Ruska; nedal jsem se mýlit prvotními úspěchy a očekával jsem revoluci. […] 

Mluvě o stanovisku k Rusku, měl jsem připojit, že posud máte upřílišenou orientaci ruskou. Ale 

to je kapitola pro sebe.”280 Téhož 13. července psal Masaryk i Benešovi. Ke sporu s Kramářem 

poznamenal: „Nerozumí době – myslí, že se bolševictví dá vyplenit postřílením; to konec konců 

je jeho sociální politika. […] Není již žádné pochybnosti, že na nějaké vedení Kramářovo 

nemůžeme počítat; ztrácím naději, že lze mu svěřit senát. Lidsky – je jeho pád tragický a je mi ho 
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280 Tamtéž. 
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líto […]. Je přirozené, že stářím bude stále více zahořklým, tím spíše, že bude žít ve svém starém 

světě.”281 

 

Zaujetí pro protibolševickou věc tak jakoby Kramářovi vynahrazovalo zklamání z pádu 

jeho vlády a z volebních výsledků, s kterými se vlastně nikdy nesmířil. Co se týkalo stranické 

politiky, disponoval Karel Kramář jako předseda Československé národní demokracie ve vedení 

strany vynikajícími osobnostmi – Rašín, Engliš, Jirásek, Stránský, Herben atd. Avšak tomuto 

intelektuálnímu obsazení váha strany ve veřejném mínění vůbec neodpovídala. Výsledek 

obecních voleb z června roku 1919 byl jen potvrzen prvními volbami parlamentními z roku 1920. 

Kramářovi se rozplynuly i poslední naděje vkládané do stranické politiky, neboť už ani tam 

nemohl nabýt významnějšího postavení, naopak stával se představitelem malé opoziční strany. 

Své myšlenky však nikdy neopustil – vždy zdůrazňoval potřebu národního sebevědomí, 

demokratických principů, vzájemného porozumění mezi národy i národnostmi a myšlenku 

slovanské vzájemnosti. Právě slovanské přátelství mělo republice zajistit trvalou samostatnost, 

ale jen za předpokladu demokratického Ruska. Nikdy se nesmířil s uznáním Sovětského svazu a 

vládě vytýkal její prozápadní orientaci. Stylizoval se do role čelního kritika tzv. „hradní“ politiky 

a zároveň zvolil silně protibenešovský kurz ve svém vystupování. V posledních letech své 

politické kariéry kladl přílišný důraz na národní charakter politiky a na prosazování národního 

sebevědomí v ní. Jeho pravicová orientace způsobila rozklad v národní demokracii, který vedl 

v roce 1934 k založení strany Národního sjednocení. Karel Kramář se stal jeho předsedou a příliš 

se nebránil pronikáni fašizujících tendencí do tohoto hnutí. 
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3.4 Karel Kramář versus Edvard Beneš – Od spolupráce ke konfliktu 

(Pramenné srovnání) 

 

Korespondence mezi Karlem Kramářem a Tomášem G. Masarykem z roku 1919 dokládá, 

že pracovní a posléze i osobní poměr Edvarda Beneše s Karlem Kramářem se zhoršil až po 

skončení mírové konference. Vyplývá to, kromě dopisů, i z veškerých veřejných vystoupení, 

jichž se Beneš a Kramář po svém návratu z Paříže zúčastnili. Za průlomový pro jejich vzájemný 

vztah lze jednoznačně označit rok 1920, i když oba aktéři se nedokázali shodnout ani na této 

definici, totiž kdy a jak vlastně ke sporu došlo282. Dvě zasedání zahraničního výboru Národního 

shromáždění z počátku a ze závěru roku 1920 – 31. ledna a 9. listopadu – se ze zpětného pohledu 

zdají být přímými impulsy k rozpoutání politického boje. Ale i tehdy, v době po 9. listopadu 

1920, se konflikt pohyboval stále ještě převážně v rovině věcné, resp. pracovní. Teprve až 

Benešovo memorandum z května 1921, sepsané na výzvu prezidenta republiky, které překročilo 

rámec hodnocení Kramářovy osoby výlučně z politického hlediska, proměnilo do té doby ideový 

střet v osobní kampaň jednoho proti druhému. 

 

V době vzájemné kooperace se zdálo, že se oba politici – jak ministerský předseda tak i 

ministr zahraničí – více než dobře doplňují a že jejich odlišný přístup k „dělání politiky“ je spíše 

výhodou a přínosem pro nově budovaný stát. Karel Kramář vystupoval na pařížské konferenci 

automaticky z titulu své funkce předsedy vlády jako vedoucí československé delegace, i když se 

zprvu uvažovalo o E. Benešovi jako o prvním delegátovi283, nakonec jím byl po všech 

konzultacích přeci jen jmenován K. Kramář – avšak nejvýznamnějším protagonistou byl od 

počátku nezpochybnitelně Beneš, který měl četné zkušenosti s prosazováním požadavků 

československého zahraničního odboje a na půdě konference se dokázal výborně orientovat a 

téměř bez výjimky úspěšně vyjednávat, i tak, že se vždy nespoléhal jen na oficiální jednání a 

oficiální představitele dohodových států. Beneš si své přední postavení v rámci vládní delegace 

                                                           
282 K. Kramář k tomu uvedl, viz Kramářův soud nad Benešem. Spor dr. K. Kramáře s ministrem zahraničních věcí 
dr. Ed. Benešem, Praha 1938, s. 37: „Rozpory mezi drem Benešem a mnou [...] začaly tím, že si mně president 
republiky jednou stěžoval na můj výrok, že, nemohu jet do ciziny a povalovat se po hotelích jako dr. Masaryk.“ 
Beneš nesouhlasil, když psal: „V okamžiku totiž, kdy p. president mluvil po prvé s p. drem Kramářem o jeho výroku, 
byl spor mezi námi již velmi daleko – tak daleko, že jsme spolu v té době osobně vlastně již nemluvili. [...] Skutečný 
osobní spor mezi námi vznikl v létě roku 1920, nejprve pro otázku ruskou a pak pro otázku těšínskou.“ Viz BENEŠ, 
Edvard, Moje odpověď Dru Karlu Kramářovi, Praha 1929, s. 6. 
283 Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, s. 25. 



 114 

nevysloužil jen kvůli tomu, jak se vyvíjely poměry na konferenci či jakým směrem se ubírala 

politika oficiálního šéfa delegace, ale i tím, jak se podílel na přípravách československé účasti, 

neboť velkou část z nich sám inicioval. Přípravné práce byly zahájeny krátce po prvním zasedání 

československé vlády 15. listopadu 1918. Kabinet se usnesl na zřízení Úřadu pro přípravu mírové 

konference. Podle organizačního řádu tvořila československá delegace samostatný odbor 

ministerstva zahraničních věcí, podléhala přímo ministrovi Benešovi, vyjma řídících úředníků se 

skládala ze sboru odborných poradců a z kancelářského oddělení. Generálním tajemníkem se stal 

Štefan Osuský – později, od září 1919 – hlavní vyjednavač zastupující zájmy Československé 

republiky a delegaci doplňoval ve funkci tajemníka Miroslav Plesinger-Božinov.284 

Skoro až idylické vztahy, které měly na konferenci mezi Kramářem a Benešem panovat, 

dokládají následující zprávy, zasílané K. Kramářem do Prahy. V jednom z prvních dopisů z února 

1919 Masarykovi sděloval285: „My zde jsme s Benešem úplně zajedno. Jen to, že uvidí, že bez 

nás není možno vykořeniti bolševické nebezpečí, dá nám lepší postavení politické – jinak všecko 

proti Polákům prohrajeme.“ Spokojenost se spoluprací s ministrem Benešem s poukazem na 

nutnost jednoty v zahraničněpolitických otázkách, kterou narušil Masaryk poskytnutým 

rozhovorem pro francouzský list Temps, zdůrazňoval Kramář takto: „Zejména v zahraniční 

politice myslím je povinností pokud možno mluviti nejméně a nic, co není smluveno se mnou a 

s Benešem. Já bych bez souhlasu Beneše neřekl ani slova, které by mohlo republiku zavazovati 

[…].“286 Ve stejném dopise ještě dodal, aniž by se rozpakoval hovořit i za Beneše: „My 

s Benešem jednáme zde se Savinkovem i s druhými, my oba cítíme, že nedostaneme se jinak 

z úžasného položení, v kterém jsme vůči Polákům, než když budou musit s námi počítati ve věci 

ruské, a Vy tomu činíte tak bezohledně konec […].“287 Často se v Kramářových dopisech 

vyskytuje i vyjádření úcty a respektu vůči Benešovi i ocenění jeho pracovního nasazení, taktiky i 

diplomatických schopností, jako třeba v těchto případech: „Byl jsem v neděli na čaji ruského 

bloku, všech stran, věřte, až jsem měl slzy v očích, když jsem je slyšel mluviti o našem národě, o 

Vás, Benešovi, našich legiích!“ 288 „[…] se nedočkám, až budeme mít pevné hranice, otázky 

rozřešené a já budu moci se starati o věci vnitřní, a zejména až budeme mít v Praze Beneše. 

                                                           
284 Podrobnosti ke složení československé vládní delegace tamtéž, s. 25–26. 
285 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. února 1919, dok. č. 9. 
286 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 14. února 1919, dok. č. 10. 
287 Tamtéž. 
288 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 21. února 1919, dok. č. 12. 
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Vůbec až začneme pravidelný život.“289 Beneš dokonce figuroval i v Kramářových plánech, 

týkajících se požadavku znovu obnovit udělování státních vyznamenání a titulů. Udílení 

veškerých výsad bylo zrušeno zákonem jako reakce na deklarovaný princip rovnosti. Kramář 

Beneše zmínil jako jednoho z těch, kteří by mohli zasednout v komisi udělující taková 

vyznamenání, s tím, že se jedná o člověka politicky spolehlivého a nezkorumpovatelného.290 A 

ještě jeden doklad toho, že Beneš Kramářovi nebyl ani zdaleka lhostejný a že mu nešlo jen o 

udržování vyvážených pracovních vztahů, nýbrž i o osobní přátelství. Kramář se chtěl stát 

prostředníkem mezi Benešem a Štefánikem v jejich konfliktu a nabídnout oběma svou pomoc: 

„A jen mne mrzí, že na ty poslední dny jeho [Štefánikova] života padl těžký, ošklivý stín jeho 

sporu a rozryvu s Benešem. Chtěl jsem to spraviti, snad by se mně to brzy podařilo u Štefánika, 

ale u Beneše jsem viděl, že je provždy konec.“291 Tuto epizodu hodnotil i ve své odpovědi 

Benešovi z roku 1929, která je poznamenaná tím, co se mezi Kramářem a Benešem v průběhu 

dvacátých let odehrálo, ale i tak je z ní cítit upřímný úmysl sblížit oba tehdejší ministry a 

zklamání nad nezdarem: „A nezapomenu na poslední mé setkání se Štefánikem. Jeho poměr 

k Benešovi nebyl nejlepší, ačkoliv to byl Štefánik, který Benešovi opatřil ta spojení, která 

v Paříži vůbec měl […]. Ale před odjezdem do Italie přišel ke mně v největším rozčílení po 

neobyčejně ostrém sporu s Benešem, který končil úplným rozejitím se obou, a varoval mně před 

Benešem a před jeho snahou všecko na sebe strhnout a nerespektovat ve mně ministerského 

předsedu. Já ho přirozeně uklidňoval, ale marně, a Štefánik na svou poslední cestu odejel 

s Benešem neusmířen.“292 

 

V zastupování zájmů ČSR na půdě konference měli oba nejvyšší českoslovenští 

reprezentanti rozdělené úlohy, jichž se po čas konference důsledně přidržovali. Beneš se věnoval 

záležitostem dotýkajícím se nově utvářeného státu z hlediska zahraničněpolitického a Kramář 

z hlediska ekonomického. Kramářova shovívavost a poměrná volnost ponechávaná ministrovi 

zahraničí při prosazování československých požadavků, zejména územních, byla pravděpodobně 

podložena důvěrou, ale je také možné se domnívat, že byla způsobena mnohem více Kramářovou 

absolutní zaujatostí ruským problémem. Na Benešovi ležela veškerá tíha jednání před Nejvyšší 

                                                           
289 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. února 1919, dok. č. 13. 
290 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 28. února 1919, dok. č. 14. 
291 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. května 1919, dok. č. 33. 
292 Kramářův soud nad Benešem, s. 106. 
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radou a také vypracovávání memorand, i když podklady pro ně byly vytvářeny pražským Úřadem 

pro přípravu mírové konference již od konce roku 1918, hrál při jejich konečném schvalování 

rozhodující roli verdikt ministra Beneše, jenž je následně prezentoval v zasedáních konference. 

V náznaku se ukazuje fungování spolupráce obou vládních delegátů v Kramářově dopise z 25. 

března 1919: „Navrhl jsem Benešovi, a usnesli jsme se tak, že půjdeme ke Clemenceau jako 

k předsedovi konference a že budeme žádati: [1)] Aby nám dali ihned definitivní demarkační 

čáru, tak jak má býti budoucí hranice, abychom si ji mohli obsaditi a chrániti své nynější i 

budoucí území před vniknutím bolševismu. 2) Aby nám dali právo obsaditi Ugorskou Rus, 

abychom mohli zadržeti vnikající vojsko bolševické z Ruska. 3) Aby nám ihned, s největším 

urychlením, poslali válečný materiál, potřebný k obraně proti bolševickým vojskům.“293 

Těžkostí krátce existujícího československého státu byl jeho poměr k sousednímu Polsku. 

Spor o Těšínsko zaměstnával nejen pražskou vládu, ale i pařížskou delegaci. V otázce hraničního 

sporu mezi ČSR a Polskem o těšínské území je třeba znovu poukázat na Kramářův osobní přístup 

k tomuto zahraničněpolitickému problému, který stál před československou diplomacií. Osobním 

přístupem se rozumí neshoda s R. Dmowským pramenící z Kramářovy dotčenosti a averze vůči 

Polákům způsobené chováním a projevy polského zástupce v Paříži. Kramář se nemohl přenést 

přes tuto Dmowského argumentaci: „To ví dobře prototyp polského jezuity pan Dmowski, a 

proto s takovou smělostí před celou komisí volal: Slezsko nepatřilo Čechům, nýbrž Rakousku – a 

my na ně máme stejné právo, jako Češi! […] Jednak jsem byl přímo uražen neslýchanou 

neloajálností Dmowského, s nímž jsem přirozeně přerušil všecky styky.“294 Čehož výsledkem 

bylo i Kramářovo odmítnutí podepsat protokol o prozatímním řešení situace na Těšínsku a 

ustavení kontrolní komise. V jednáních i při podpisu dokumentu 3. února 1919 jej musel 

zastoupit ministr zahraničí. 

O Polácích se Kramář v korespondenci nevyslovil nikdy přívětivě a jeho vztah k Polákům 

a k Polsku obecně byl silně ambivaletní295, proto nepřekvapí, že s polskými reprezentanty na 

konferenci vůbec nespolupracoval, nenavazoval kontakty a veškerá jednání ponechával zcela na 

                                                           
293 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 25. března 1919, dok. č. 23. 
294 Viz Přílohu, dok. č. II. Kramář téměř doslovně Dmowského slova tlumočil ještě jedenkrát – když pronesl: „Ten 
Dmowski, se kterým jsem dělal politiku novoslovanství a pro kterého jsem byl tak těžce obžalován v žalobě, kterou 
na mne podal dr. Preminger, ten Dmowski využil této neznalosti historického práva u komise takovým způsobem, že 
řekl: ‚Což to Slezsko, kdy patřilo vám, vždyť bylo rakouské.‘ […] Od této chvíle přirozeně byl konec mého 
přátelství s panem Dmowským.“ Viz Dr. Karel Kramář o zahraničních otázkách, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 
235, 5. 10., s. 1–4. 
295 Viz referát LUSTIGOVÁ, M. Střední Evropa očima Karla Kramáře. 
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Benešovi. „Poláci už lezou za námi - ale smluvili jsme se s Benešem, že podmínka společného 

jednání je, abychom na Těšínsku a v Hor[ním] Slezsku nebyli ukřivděni tak, že bychom Polákům 

nemohli odpustiti. Tj. za mnou nechodí - mne se bojí - jen za Benešem.“296 Ve stejném duchu 

psal Masarykovi 29. dubna 1919: „Politicky to nyní začne asi s námi, Beneš jedná 

s Paderewským a já dělám červené sukno – což je docela užitečné.“297 „S Poláky já jednat 

nebudu – je lépe, když to dělá Beneš sám, – on je s nimi velmi zadobře a má pověst, že je v této 

otázce velmi umírněný, – a to bude dělat dobře při konečném řešení.“298 Kramáře tížilo narůstání 

vlivu Polska v mezinárodní politice a především způsoby polské diplomacie, jakými se tohoto 

postavení domohla, prezentujíc svou zem jako hráz proti šířící se vlně bolševictví: „[…] Polsko 

má starou paměť a kromě toho je nyní v ceně, poněvač ti lidé na konferenci, kteří ničemu 

nerozumí, a s nikým se neporadí, kdo něčemu rozumí, myslí, že jen Polska pomůže proti 

bolševikům.“299 Kramář se domníval, že i přes svou neangažovanost v bilaterálních česko-

polských jednáních bude Benešem o všem informován a že vše se bude odvíjet ze společné 

dohody a sledovat totožné zájmy. Nenasvědčuje tomu Benešův dopis Masarykovi: „Prosím, 

sdělte mi své stanovisko k této myšlence Paderewského. Do veřejnosti to nepustím a ani Kramář 

neví vše – jen hlavní rysy. Ale není v principu proti. Vyjednávání vedu bez dra. Kramáře.“300 

Budoucnost ukázala, že zrovna konflikt o oblast Těšínska byl, spolu s intervenční otázkou, 

jádrem propuknuvší rozepře mezi E. Benešem a K. Kramářem. Ten dospěl k přesvědčení – na 

základě pozdějšího Benešova popisu pařížských událostí – že s ním minstr zahraničí právě 

v těchto dvou stěžejních bodech nejednal loajálně a bez postranních úmyslů. 

Nejvíce se Kramář zmýlil v hodnocení Benešových postojů v záležitostech dotýkajících 

se Ruska a ruské politiky (ke Kramářovým aspiracím na zapojení se do ruské politiky více v 

kapitole 3.2, resp 3.2.4). Beneš byl v úsudcích i ve výrocích na toto téma zdrženlivý a opatrný a 

Kramář si jeho neutralitu vykládal po svém, totiž jako souhlas. „Mluvil jsem [Kramář] po 

telefonu s Benešem. Ten má strach z tak rozhodného kroku, že by to u nás pobouřilo socialisty. 

Praví, že máme zástupce u kolčakovské vlády, a že tudíž de facto jej priznaváme, a že by neměl 

nic proti tomu, kdyby Kolč[akova] vláda jmenovala svého zástupce v Praze.“301 Benešovo 

                                                           
296 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 8. dubna 1919, dok. č. 25. 
297 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 29. dubna 1919, dok. č. 30. 
298 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 17. a 21. července 1919, dok. č. 58. 
299 Viz Přílohu, dok. č. II. 
300 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 2. května 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 51, s. 245. 
301 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 6. května 1919, dok. č. 33. 
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stanovisko bylo spíše takovéto: „Dr. Kramář má zas plány s Kolčakem a s naší armádou – 

upozorňuji jenom na to, že zde nic zatím se nezměnilo, co by nutilo nás měnit naše 

rozhodnutí.“302 A ve věci zakročení proti šířícímu se nebezpečí bolševismu trval Beneš na této 

zásadě: „Odmítám jakékoliv vměšování a zdůrazňuji mu [Kramářovi] nutnost konstitučního 

postupu. Jinak vycházíme dobře osobně. Politicky kromě podobných naivností není nebezpečí 

žádného. Zkazit se už nic nedá a v řadě věcí vykonal dobrou práci.“303 Beneš se ale především 

obával rozdvojení československého národa ruskou otázkou a tak chtěl Kramáře v jeho 

intervenčních plánech přibrzdit a upozornit na nebezpečí, která mu hrozí, učiní-li toto téma 

předmětem veřejné diskuse v Československu304. Ministr Beneš napsal prezidentovi Masarykovi 

do Prahy tento dopis: „Já bych debatu o ruské politice rozhodně nechtěl – v celku by nám to 

škodilo, nemá to smyslu, bylo by to rozvíření stranického boje a otázky našich sibiř.[ských] 

vojáků. Vláda byla by nucena mluvit o své politice ruské minulé, přítomné a budoucí – a na to 

není vhodná doba dle situace zde a v Rusku.“305 

Na první náznaky budoucí konfrontace a problémů narazíme v dopisech z poloviny roku 

1919. Kramář byl v té době upozorňován – Masarykem i Benešem – na nesouhlasné mínění, 

které se v československé veřejnosti čím dál tím více vzmáhalo a čehož obratně využívali různí 

politikové, potažmo politické strany, v kritice ministerského předsedy, když poukazovali na to, 

jak a v čí prospěch vykonává v Paříži svou politiku. Kramář reagoval takto, přičemž si 

všimněme, že stále ještě nesměřuje jeho vzdor prioritně proti E. Benešovi, spíše naopak: „Také o 

té sprosté agitaci jsem slyšel, která se vede v Praze, že v Paříži vše jen kazím, takže Beneš nestačí 

to spravovati. Mne to všecko naplňuje úžasným hnusem. Moje loajálnost, nehrnouti se dopředu, 

abych nezastiňoval svým postavením Beneše, kterého mám rád a jehož ohromné zásluhy nikdo 

tak nezná a neoceňuje jako já, tak se v Praze cení! Zrovna tak, jako má práce a můj opravdu 

nemalý úspěch v komisi dopravní, který z vnitrozemských Čech udělal námořní stát, – jen proto, 

že nechci dělati svou prací reklamu. […] Mluvili jsme o tom všem velmi podrobně s Benešem a 

myslím, že jsme se dost dohodli, až na to, že by Beneš nerad, abych šel do opozice.“306 V dalším 

                                                           
302 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 6. května 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 53, s. 249. 
303 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 18. dubna 1919. Tamtéž, dok. č. 44, s. 230. 
304 Srovnej Kramářova slova: „Vrátím se domů a celou věc ruskou způsobem co nejrozhodnějším uvedu v diskusi, 
protože s otázkou tou stojím a padám, a chci aby se jednou řeklo, aby se jednou vidělo, kdo šel s Ruskem. Možno, že 
se věnuji výlučně ruské politice; ale náš národ to bude jednou zle platit, že takto se zachoval a že takovýmto 
způsobem vedl k Rusku politiku.“ Viz Přílohu, dok. č. III. 
305 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 16. června 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 70, s. 285. 
306 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 7. května 1919, dok. č. 34. 
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dopise prezidentovi si postěžoval: „Ovšem domů se také valně netěším. Měl jsem jen radosť, že 

se nepotvrdilo, co se mně psalo o dr. Rambouskovi. Vypravovali si totiž dva páni v tramvaji 

velmi hlasitě, že měl Rambousek přednášku, v které říkal, že jsem ‚fouňa, paša‘, že to všecko 

kazím, takže Beneš nestačí to spravovati atd. […] Může být něco malichernějšího než naše 

společnosť? Kdy konečně se zbavíme těch maloměstských zvyků?“307 

Beneš vnímal celou situaci jinak, vztáhl ji na svou osobu a přisoudil takovým slovům 

následující význam: „Slyším, že se v Praze mluví a klepá, že zde vše kazí [Kramář] atd. On mi to 

vytýká – ne přímo, ale přece jen to je z jeho slov pozorovat. Ujišťuji ho, že se mýlí, myslí-li, že já 

to rozšiřuji.“308 K. Kramář tlak na svou osobu neustál a křeslo ministerského předsedy musel 

opustit.  

V době přeměny vládního kabinetu a Kramářovy demise v červnu a červenci 1919 musel 

odstupující premiér reagovat na zvláštní návrh, s kterým ho seznámil T. G. Masaryk: „Jak by 

Beneš k tomu přišel, aby byl dekapitován, opravdu nevím. A já přirozeně mám jen dvojí na 

vybranou: zůstat tím, čím jsem, anebo jít.“309 Přesto, že Kramář znal Masarykův úmysl jmenovat 

ministerským předsedou E. Beneše, nepovažoval tuto možnost za nejvhodnější. A opět překvapí 

důvody, jaké Kramáře k takovému názoru dovedly, nebo alespoň takové, s kterými byl ochoten 

se Masarykovi svěřit: „Jen nenuťte Beneše, aby byl ministerským předsedou. Ztratil by brzo svou 

popularitu a toho by byla škoda. Nenajdeme lepšího ministra zahraničních záležitostí – to je věc 

kardinální pro naši budoucnosť – a Beneš tím musí zůstati hodně dlouho.“310 To jsou více než jen 

slova uznání, i když v Kramářově podání trochu s nádechem osobní zahořklosti z prožité 

zkušenosti „nechtěného“ předsedy vlády, donuceného k demisi. Konečně sám Beneš se vyjádřil o 

svém možném nástupu do premiérské funkce jako o oběti, jež okolnosti vyžadují311 a návrh 

realisticky zhodnotil: „Nerad bych opotřeboval svou autoritu na prázdných bojích […].“312 

Kramářovu naturelu odpovídaly uvažované kroky, jež hodlal podniknout poté, co podal 

demisi. Byl rozhodnut složit funkci vedoucího vládní delegace313 a aféra s děkovným 

telegramem, adresovaným do Paříže výlučně E. Benešovi, Kramáře v jeho rozhodnutí utvrdila. 

Prezidentovi republiky zaslal do Prahy oficiální žádost o zproštění úřadu zástupce 

                                                           
307 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 13. května 1919, dok. č. 36. 
308 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 9. května 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 55, s. 253. 
309 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. června 1919, dok. č. 45. 
310 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. září 1919, dok. č. 62. 
311 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 23. června 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 72, s. 294. 
312 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 6. června 1919. Tamtéž, dok. č. 63, s. 265. 
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Československa na mírové konferenci314, Masaryk ji však zamítl315. Takový sled událostí vyvolal 

u Kramáře hluboké rozladění, nereagoval proto příznivě ani na učiněné nabídky, o kterých ho 

Masaryk skrze dopisy informoval – po prvotní konzultaci s Benešem, jež probíhala tímto 

způsobem: „Paní Kramářová se bojí o život mužův a vůbec je s Prahou nespokojena; přeje si, aby 

Dr. Kramář zůstal v Paříži hned, jako vyslanec a domů se vůbec nevracel. NB. Kdyby Dr. 

Kramář chtěl nějakou ambassadu s kokardou = velvyslanectví, to ne: udělali bychom se 

směšnými, malý stát a nový, hrát na velevele.“316 Kramář odpověděl ve věci nabízeného 

vyslaneckého postu: „Ptáte se, co je s Paříží. Nerozumím tomu. Už jsem Vám napsal v souhlasu s 

Benešem, že nemohu být jako bývalý ministerský předseda nikdy vyslancem, zejména už ne tam, 

kde jsem byl a působil jako ministerský předseda.“317 A jinde: „Ovšem na fantazie, jako bych 

mohl přijmouti místo vyslance v Paříži, nemohu přistoupiti. To by se přece jen nesrovnávalo 

s postavením, v kterém jsem nyní a v kterém mne v Paříži tak dlouho znají. […] Nebyl bych 

opravdu pohodlný jako opozičník ani jako Benešův podřízený.“318 Benešovi se měl k celé věci 

vyjádřit takto: „Musím si Vás předcházet, možno budete můj šéf, žena mi píše, že bych měl 

zůstat v Paříži jako vyslanec. […] Byla to ironie.“319 

Kramář nakonec setrval na konferenci až do podpisu mírových smluv s Německem a 

Rakouskem. Až do svého odjezdu byl vedoucím československé vládní delegace, i když 

Masarykovi zdůrazňoval, že pokud dojde k demisi dříve, než budou podepsány mírové smlouvy, 

bude nucen odstoupit z postu delegáta. Nabádal proto prezidenta, aby s rozhodnutím ohledně 

rekonstrukce koaliční vlády posečkal a načasoval jej vzhledem k vývoji situace na konferenci320. 

Stejně tak si určitá rizika a komplikace ze ztráty důvěryhodnosti uvědomovali i T. G. Masaryk s 

E. Benešem. V jejich vzájemné korespondenci zaznělo na toto téma: „Chtěl by [Kramář] podat 

demissi po podpisu Němců a Rakušanů – nezůstal by zde a nezůstane ani chvilku po demissi. 

Ponižovalo by ho to a říká, že by to ani věci nesloužilo, kdyby zde zůstal a nebyl už 

min.[isterským] předsedou. Dle mého mínění by bylo dobře, kdyby to bylo až po těch podpisech 

– dá-li se to udržet. […] Já myslím, že by bylo nejlepší dostat ho na demissi po volbách, bez 

                                                                                                                                                                                            
313 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. července 1919, dok. č. 49. 
314 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. července 1919, dok. č. 50. 
315 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 5. července 1919, dok. č. 52. 
316 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 25. dubna 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 47, s. 236. 
317 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 2. července 1919, dok. č. 49. 
318 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 7. května 1919, dok. č. 34. 
319 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 29. dubna 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 49, s. 240. 
320 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 26. června 1919, dok. č. 47. 
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scény […] a dohodnout se, že zůstane v úřadě až do podpisu mírové smlouvy.“321 Avšak i přes 

slib daný Masarykem Kramářovi – „Rozumí se, že vyčkám s jmenováním, než bude podepsána 

smlouva s Němci a možná i s Rakousy“322 – postupoval prezident jinak. 

 

S Kramářovou spokojeností nad spoluprací s ministrem zahraničí – alespoň tak jak jí 

vyjadřoval v listech do Prahy – vůbec nesouzní obsah Benešových dopisů určených Masarykovi, 

z nichž jsem již větší část a příslušné pasáže ocitovala v bloku tematicky věnovaném ruské 

otázce, neboť ta stála převážně v pozadí Benešových výroků a kritik vůči Kramářovi.323 Tato 

disharmonie v názorech na společnou práci nutí k pochybám a domněnce o tom, nakolik byl 

Beneš skutečně vždy tak upřímným a loajálním spolupracovníkem, jak se toho častokrát 

dovolával ve svém memorandu prezidentu republiky z května 1921. Alespoň povšechný obraz je 

možné si učinit z těchto pasáží: „Kramář: naprosto nemožný. Dělá zde zle, nemá smyslu pro 

význam náš, své osoby, naši úlohu atd. Je deprimován, poněvadž myslil, jak mu budou dělat 

honneury, jak bude vším točit, jak bude mít význam a všecko v ruce a vidí, že to tak není, že se 

musí bojovat a – pracovat, těžce pracovat.“324 Za zmínku stojí i tato Benešova zpráva 

Masarykovi, v níž Kramáře příliš nešetří a na jeho adresu uvádí: „Ohledně Kramáře. Není to zlé; 

je dost isolován, nemůže dělat nic zvláštního a nyní už nic pokazit.“325 S čímž koresponduje i 

další Benešův dopis: „S Kramářem to celkem jde dobře: čas od času udělá neprozřetelný, naivní 

nebo ‚vídeňský‘ projev, ale celkem už to na situaci nemá vlivu. Celkem ho už znají a málo s ním 

počítají.“326 Jako výmluvný a všeříkající se jeví dopis Edvarda Beneše T. G. Masarykovi z 6. 

června 1919: „[…] Není premiera – a Kramář se rozhodně nehodí, ani temperamentem, ani 

názory, ani způsobem práce. Je a zůstane slabým, velmi slabým charakterem, protože rozčíleným, 

pro starost o svou osobu neschopným opravdu vážných a rozhodných činů a zejména věcné, 

klidné, systematické práce. […] Je v něm mnoho malichernosti, kterou nikdy nezmůže. Zde 

vcelku našel jsem způsob jednání s ním: jsem loyální, ale ve všech vážných věcech ho musím 

stavit před ‚fait accompli‘, ovšem vždy s argumenty a doklady, že tak jak jsem to udělal, je to 

                                                           
321 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 16. června 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 70, s. 284–
285. 
322 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 1. července 1919, dok. č. 48. 
323 Viz dopisy E. Beneše T. G. Masarykovi, Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 44; 53; 55; 60; 65; 70, s. 
230; 249–250; 253; 259; 274; 285. 
324 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 3. února 1919. Tamtéž, dok. č. 25b, s. 177. 
325 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 28. března 1919. Tamtéž, dok. č. 34, s. 200. 
326 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 5. dubna 1919. Tamtéž, dok. č. 37, s. 213. 
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jediné možné. Vidí s mé strany loyální a poctivé jednání, vidí, že ve věci nemůže nic namítat, a 

přijímá to vcelku klidně. […] Snaží se, a co může dělá s krajní dobrou vůlí; ale vcelku není 

nebezpečí – kromě různých osobních extravagancí, nic se nestane.“327 Masaryk dal Benešovi na 

tento dopis souhlasnou a stručnou odpověď328.  

 

V září 1919 se ministr E. Beneš vrátil z Paříže zpátky do Československé republiky. Tři 

dny po něm, 27. září 1919, dorazil i Karel Kramář. O svém plánovaném návratu zaslal do Prahy 

prezidentovi (vzhledem k nám z pozdější doby známé razanci, kterou se osobní spor Beneš-

Kramář vyznačoval) až neuvěřitelně velkoryse znějící dopis, v němž na závěr uvedl: „Pojedu 

odtud až po Benešovi – ze srdce rád přeji mu nejvřelejší přijetí – zaslouží je! Nerad bych, aby 

jakoukoliv demonstrací pro mou osobu dojem přijetí jeho byl kažen.“329 Velice vstřícná a plná 

vzájemného uznání i respektu byla expozé obou politiků, s nimiž předstoupili před poslance 

Národního shromáždění 30. září 1919. Beneš s Kramářem, tak jak měli rozdělené úlohy v Paříži, 

referovali o své činnosti na konferenci míru. Ministr zahraničí E. Beneš podal výklad o 

teritoriálních požadavcích, jejich prosazování na plénu konference a ve stručnosti seznámil 

poslance s obsahem podepsaných mírových smluv, které jak uvedl: „[…] dávají našemu státu 

podklad finanční, ekonomický a politický, dávají mu zejména také podklad k budoucí politice 

zahraniční.“330 Předseda K. Kramář hovořil o aspektech hospodářských a finančních. 

Oba se nevyhnuli tématu budoucího směřování zahraniční politiky Československé 

republiky, když tlumočili programy svých stran a Beneš se přitom ještě vrátil k práci 

zahraničního odboje, jehož význam vyzdvihl těmito slovy – aniž by promluvil o zásluhách 

domácího odboje: „[…] tímto způsobem jeví se celá naše práce na konferenci míru jako 

pokračování celé naší zahraniční akce revoluční. […] že jsem znal cizinu před válkou, bylo mi 

jasno, že nutno pracovati v cizině a že je nutno začíti rychle a rozhodně.“331 E. Beneš dále mj. 

řekl: „Děkuji zejména při této příležitosti také celé naší delegaci mírové. Pracovali jsme jak s dr. 

Kramářem, tak i se všemi ostatními členy loajálně a v plné shodě.“332 V části věnované „Našemu 

poměru k Rusku“ prohlásil s diplomatickou opatrností a rezervovaností: „[…] je stejně vážným 

                                                           
327 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 6. června 1919. Tamtéž, dok. č. 63, s. 264. 
328 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 8. června 1919. Tamtéž, dok. č. 64a, s. 269. 
329 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 12. září 1919, dok. č. 63. 
330 BENEŠ, E. - KRAMÁŘ, K., Československá zahraniční politika, s. 26–27. 
331 Tamtéž, s. 9–10. 
332 Tamtéž, s. 27. 
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naším vitálním problémem. Poměry v Rusku nebudou ještě dlouho definitivně upraveny. Nejen 

že nelze jasně předvídati brzký konce výpravy Kolčaka a Děnikina, kteří v celku jsou dnes málo 

sic, ale přece jen dosti význačně podporováni dohodou, ale nedá se také pevně stanoviti, kdy a za 

jakých okolností nastane dohoda mezi jednotlivými místními vládami de facto, vzniklými na 

území starého Ruska s Ukrajinci, Bělorusy a národy baltskými, kavkazskými atd. […] a politik, 

vědomý si své zodpovědnosti, nemůže bráti tyto otázky na lehkou váhu, nemůže a nesmí je bráti 

jen s hlediska jednotlivých stran politických nebo s hlediska svých osobních sympatií k tomu 

nebo onomu směru, nýbrž musí viděti vývoj, ke kterému celý tento stát jako celek spěje […] Celý 

svět ví, že máme Rusko rádi, celý svět ví, že přejeme si rychlé rekonstrukce ruského národa a 

státu, že chceme spolupracovati k rychlému vybudování velikého demokratického 

konfederovaného Ruska […].“333 Na závěr své řeči idealizoval charakter československého 

národa: „[…] naše mírumilovnost a loajálnost nesmí se státi nikdy a vůči nikomu pro nás 

handicapem […]. Náš stát je jedním z těch, které jistě budou v Evropě nejdemokratičtější. […] 

Byl vytvořen z bolesti a utrpení tohoto malého demokratického člověka československého.“334 

Kramář pak ve svém projevu na ministra zahraničí nepolemicky navázal.  

Za zmínku rovněž stojí projev Karla Kramáře ve stranické schůzi národní demokracie, 

který nevybočuje z trendu tehdejší vzájemné shody panující mezi Benešem a Kramářem. Kramář 

předstoupil před své spolustraníky v Obecním domě dne 4. října 1919 s úmyslem seznámit je se 

svou činností v Paříži a s tím, co jej vedlo a stále ještě vede k tolik kritizované ruské orientaci. 

Sám svou řeč uvedl takto: „Chtěl bych ukázati vám, a také těm, kteří s jistým neporozuměním 

sledovali mou činnost, motivy všeho toho, co mne vedlo k tomu, abych na politiku a na postavení 

našeho národa díval se poněkud jinak, než jak to bylo zvykem v jistých kruzích našeho národa. 

[…] Ale jedno řeknu: Byl jsem vždycky šťasten v Paříži, že jsme s Benešem mohli postupovati 

na jedné linii, že jsme si vždycky rozuměli a že jsme dovedli společně pracovati, i když naše 

názory na methodu a taktiku se trochu rozcházely. A jsem tím šťastnější, že mohu před vámi říci, 

co mne nejvíce těšilo: když jsem viděl Beneše při práci. Co byl Beneš, když odcházel od nás? 

Člověk naprosto bez zkušeností v zahraniční politice. […] a najednou ukázal se tak neobyčejně 

schopným vůdcem naší zahraniční politiky za hranicemi.“335 Zbývající část výkladu Kramář 

věnoval již jen stěžejní kapitole všeho svého politického usilování, tedy projektu intervence. 

                                                           
333 Tamtéž, s. 30–31. 
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Připomněl pak ještě stálé nebezpečí bolševismu, když řekl, že jsou jen „dvě cesty naší politiky: 

Ta jedna politika jest ta, že chceme býti pevným, nerozborným pilířem v střední Evropě, na 

kterém by mohlo spočívati spojení mezi svobodným Ruskem a mezi našimi spojenci na západě. 

[…] Jest druhá politika […] tzv. třetí internacionály. To jest politika, která se hlásala v Curychu a 

která znamená anebo chce vládu proletariátu v celém světě.“336 

 

V čem tedy tkvěla podstata sporu mezi Edvardem Benešem a Karlem Kramářem? Roku 

1920 skončila přátelská spolupráce mezi oběma politiky a zlehka se jejich vzájemný soulad začal 

proměňovat ve svár, i když stále ještě dosti tlumený. Příčinou se stala nejprve řeč ministra 

zahraničních věcí E. Beneše v zahraničním výboru Národního shromáždění ze dne 31. ledna 

1920337, následkem čehož propukla protibenešovská kampaň – vedená převážně na stránkách 

deníku a tiskového orgánu národnědemokratické strany – Národních listů, která dosáhla asi 

největší intenzity v polovině roku 1920. Vyvrcholení přišlo v závěru tohoto roku, 9. listopadu 

1920, opět v zasedání zahraničního výboru Národního shromáždění, v němž došlo k otevřenému 

rozkolu, kdy Kramář tvrdil, že se s Benešem konečně „vypořádal“, a to tak, že jej obvinil 

z „dvojakosti a z tvrzení nepravd“338. Bohužel z korespondence mezi K. Kramářem a T. G. 

Masarykem z roku 1920, jíž je jen poskrovnu, není možné ke „sporu o Beneše“ zaznamenat nic. 

Může to být doklad toho, jak byl pro vzájemný vztah Kramář-Masaryk rozhodující poměr obou 

                                                           
336 Tamtéž. 
337 E. Beneš byl nucen vyjádřit se k politice zahraničního ministerstva v ruské věci. Své expozé začal těmito slovy: 
„Již během války, jevil se u nás jakýsi pokus o dvojí orientaci v nazírání na světovou válku a na možný výsledek 
války vzhledem k nám a byli někteří, kdož věřili, že bude to Rusko, které zvítězí a přijde přímo k nám a dá nám 
samostatnost. [...] Dívali se romantickýma očima na všechno to, co se dálo, a co bylo v Rusku, ve smyslu starého 
našeho slovanofilství nekriticky a ne dost reelně [...].“ V dalším výkladu odmítl veškerá tvrzení o tom, že kdyby se 
bylo rázně zakročilo proti bolševikům již na počátku, že by situace byla jiná a bolševici včas zničeni – taková 
koncepce je podle Beneše „koncepcí starého režimu, který nechápe význam světové války“. Následně vysvětluje 
proč nebyl „pro zahraniční politiku československou problém ruský nikdy vojenským problémem Kolčaka nebo 
Děnikina.“ Předně proto, že ruský problém ve své úplnosti je tak ohromný, že pokusy všech ruských generálů, „kteří 
myslí, že ho vojensky mohou vyřešit“, se jevily jako marné a za další proto, že podle ministra Beneše „jedinou 
správnou politikou československého vojska v Rusku musilo býti nevměšovat se do vnitřních poměrů.“ Na závěr si 
klade otázku „co bude dál a co specielně s bolševiky“ a pokouší se na ní obecně odpovědět tak, že správným bojem 
proti bolševickým tendencím je opravdová politika demokratické organizace a administrace. Vzápětí ale spolupráci 
s ruskými bolševiky neodmítl: „Naše politika zahraniční bude sledovat tudíž politiku, která bude neutrální ke všem 
jednotlivým vnitřním problémům ruským [...] zejména navazovat styky s hospodářskými elementy jednotlivých částí 
Ruska. V tomto smyslu připravuje zahraniční ministerstvo umístění jednotlivých konsulárních úřadů v jednotlivých 
městech ruských [...], připravujíc tak budoucí intimní politické a hospodářské styky s bratrským národem ruským.“ 
Viz Režim „starý“ a „nový“. Řeči Dra. Beneše, Dra. Kramáře, Dra. Hajna a posl. Síse v zahraničním výboru 
Národního shromáždění, Praha 1920, s. 3n. Poslanec K. Kramář se k výše uvedenému vyjádřil ještě týž den 
v zasedání zahraničního výboru, tamtéž, s. 14–28. 
338 Viz Přílohu, dok. č. III. 
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k E. Benešovi. Do osobní roviny se toto soupeření přeneslo právě po rozepři (z roku 1921) 

ohledně výroku o „povalování se v hotelích“ a tedy tím, že byl v konfliktu zainteresován i 

prezident Masaryk, který požadoval vysvětlení a uvedení věci na pravou míru, resp. urovnání 

protikladů a sblížení obou politiků. Ze strany E. Beneše k tomu byl učiněn pokus, kdežto Kramář 

reagoval teprve až spisem vypracovaným v roce 1929339, při jehož psaní využil vlastní osobní 

deník z doby konání pařížské mírové konference. Tato Kramářova pozdní odpověď, která byla 

doprovázena ještě i dalšími polemickými články v Národních listech340, spustila nové kolo bojů, 

ohraničené roky 1929–1930. Beneš obdržel obsáhlý elaborát Kramářovy práce 7. října 1929, ještě 

téhož roku sepsal svou novou apologii, nazvanou Moje odpověď Dru. Karlu Kramářovi, v které 

pojednal mimo jiné o okolnostech vzniku svého prvního memoranda341. Benešova Moje odpověď 

pak ještě vyvolala Kramářovu dupliku z roku 1930. 

Cenným zdrojem informací, i když hodně neobjektivních, je již několikrát zmiňované 

memorandum z 6. května 1921, vypracovanému E. Benešem na Masarykovu žádost342. Vzhledem 

k jeho detailnímu popisu zrodu a průběhu celé kontroverze je vhodné zabývat se jím podrobněji. 

Při jeho rozboru je však nutné mít na zřeteli, že Beneš jej psal s časovým odstupem od událostí, 

které v něm líčí – na rozdíl od výše citovaných Kramářových dopisů, které vznikaly jako 

bezprostřední reakce na právě probíhající dění. Míra subjektivity, zkreslení a projekce dějů 

následných musela Benešovu obranu poznamenat. 

Prostřednictvím Benešova obraného spisu lze charakterizovat dílčí nesouhlasná 

stanoviska a alespoň částečně tak proniknout k jádru vzájemného konfliktu. Jako první bod sváru 

je v něm zmiňována tato záležitost: 

                                                           
339 KRAMÁŘ, Karel, Má odpověď na dopis presidentovi republiky ze dne 6. května 1921, předložená p. dru Ant. 
Schauerovi. Otištěno viz Kramářův soud nad Benešem, 1938, s. 37–152, kde též Má duplika na odpověď p. dr. 
Beneše, s. 152–246. 
340 Například Kramářovo stanovisko k prezidentovi Masarykovi a ministrovi Benešovi, prezentované 13. dubna 1929 
na sjezdu národnědemokratické strany. Část z Kramářova projevu uveřejnily Národní listy 16. dubna a Beneše se 
silně dotklo. Bylo také jedním z důvodů, proč tak briskně zareagoval na Kramářův spis z roku 1929: „Jsou 
prostředky jeho politiky [Benešovy], které v každém člověku zvyklém mravnosti budí krajní odpor. Nebojíme se 
žádných bojů, ale jedno chceme: pravdu a čistotu. V tom je hluboká propast mezi námi a světem Benešovým. Jistě 
rádi mu přiznáme, že si získal vážnosti v diplomatickém světě, že docílil úspěchu pro naši republiku. Avšak to, co 
zavedl ve vnitřních bojích politických, to vykopává nepřeklenutelnou propast mezi námi a jím. Zde je mravní otázka 
a té se nikdy nepoddám!“ Viz Dr. Karel Kramář o poměru k presidentu republiky, k ministru zahraničí a o fašismu, 
in: Národní listy, 1929, roč. 69, č. 105, 16. 4., s. 1. 
341 BENEŠ, Edvard, Moje odpověď Dru Karlu Kramářovi, Praha 1929. Benešova replika mj. obsahuje zhodnocení 
dalších sporných otázek, které mezi ním a Kramářem vytanuly v průběhu 20. let, srovnej kapitolu: Doklady mých 
politických metod, s. 79–133. 
342 Memorandum E. Beneše z 6. května 1921 – Panu prezidentu Československé republiky T. G. Masarykovi, viz 
Přílohu, dok. č. III. 
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„1) Dr. Kramář Vám [Masarykovi] řekl, že jsem ho obelhal, když jsem prohlásil, že dr. 

Kramář odchází k Děnikinovi bez souhlasu vlády, neboť on sám v Paříži svůj úmysl mi sdělil a já 

jsem k tomu svůj souhlas dal.“ 

Beneš k tomu pak poznamenal: „Chce tím říci [Kramář], že zde jsem se tvářil před 

politickými stranami a veřejností jinak nežli v důvěrných rozhovorech osobních a že jsem 

veřejnost vědomě klamal, když jsem v zahraničním výboru se desolidarizoval s cestou dr. 

Kramáře.“ Že Beneš situaci svým nejednoznačným chováním překombinoval, vyplývá z jeho 

dalšího vysvětlení: „[...] přišel jednoho dne dr. Kramář ke mně a sdělil mi důvěrně, že ho někteří 

Rusové vyzvali, aby se odebral k Děnikinovi. Dal jsem mu hned svůj souhlas [...]. To všecko 

ovšem v předpokladu, že neužije své cesty jako nějaké demonstrace proti naší oficielní politice a 

proti ostatním stranám v Čechách.“ Což se podle Beneše stalo, a tak pokračuje ve výkladu: „[...] 

vida tuto situaci, odebral jsem se v neděli dne 5. října k němu do vily chtěje o věci s ním 

promluviti [...]. Žádal jsem ho výslovně, aby k Děnikinovi nejezdil, že vidím, že to bude mít zlé 

politické důsledky, že to rozdmýchá ještě více prudký politický boj proti němu a jeho straně [...].“ 

Když se vrací k jednání zahraničního výboru z listopadu 1920, kde byl na tuto věc dotazován, 

popřel, že by Kramářovi jménem vlády kdy dal souhlasné vyjádření s jeho cestou na jih Ruska, 

uvedl: „[...] výslovně jsem konstatoval, že jsem k dr. Kramářovi šel a stanovisko své mu proti 

jeho cestě velmi jasně řekl a že jestliže se jednalo o souhlas vlády, musilo býti rozhodující právě 

stanovisko poslední [...].“ Kramář uvedl jiná fakta343. Tvrdil, že poté, co jej ruský vyslanec 

Maklakov o zprostředkovatelskou cestu k Děnikinovi požádal, „nedal jsem mu odpovědi hned, 

nýbrž zašel jsem napřed k dru. Benešovi [...], aby mně řekl, nemá-li se stanoviska své zahraniční 

politiky něco proti mé cestě, poněvadž bych v takovém případě nejel.“ Své tvrzení dokládá 

zápisem z osobního deníku, učiněným krátce po zmíněných událostech: „Šel jsem k Benešovi, a 

ten byl velmi pro to, abych jel [...].“ Z nastíněného výkladu obou protagonistů se dá vyvodit, že 

Kramář uvažující přímočaře a bez jakýchkoliv taktických motivů si mohl později vysvětlovat 

Benešovu střízlivost v uvažování a jeho oboustranná vyjádření jako podlý obrat ve smýšlení a 

pociťovat to jako důkaz neupřímnosti a nečestného chování vůči své osobě. Kramář možná 

trochu přehnaně přisoudil Benešovu jednání morální význam, ten se ale v ministrově 

diplomatickém stylu a vystupování v duchu pragmatismu s největší pravděpodobností hledat 

nedá. 

                                                           
343 Kramářův soud nad Benešem, s. 39. 
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„2). Pan dr. Kramář učinil mi druhou výtku a sice to, že jsem ho na konferenci míru 

neinformoval, různé věci snad před ním skrýval, z čehož závěr, že jsem nebyl k němu loajální.“ 

Beneš se ve své obraně obhajuje těmito slovy: „[...] že nejsem soudcem nad činností dr. 

Kramáře na konferenci míru a že jím nechci býti. Co kdo z nás dělal na konferenci míru, posoudí 

objektivně jednou lidé jiní [...].“ Přitom pomalu přechází do protiútoku, když zdůrazňuje vlastní 

těžkosti, které mu Kramář svým vystupováním a chováním na konferenci způsoboval a dostává 

se k až téměř psychologickému rozboru Kramářovy osoby a toho, jak se projevoval na 

konferenci: „[...] a maje ho jednak (jako prvního delegáta na konferenci mírové a ministerského 

předsedu) jako šéfa, jednak vida, jak úžasně osobně tím trpí, nalézal jsem se v situaci, která, 

lidsky vzato, byla mi krajně nepříjemna, trapna a přiváděla mne každou chvíli do těžkých 

konfliktů se svým vlastním svědomím a k úvahám, co dělat. Vyprávíval jsem často různé 

okolnosti své ženě a bylo mně ho líto, vida, jak trpí, přitom jak úžasně se mýlí o možnosti své 

práce v celkovém posuzování všeho toho, co bylo kolem něho.“ Dále: „Až jednou tyto věci 

budou se posuzovat a až lidé pochopí tu těžkou pozici moji na konferenci míru za této situace, 

kdy zájmem o státní naše věci a důvody skutečně vlasteneckými byl jsem nucen samostatně 

jednat a při tom se starat o to, abych nevyvolal osobní konflikt s Kramářem v době, kdy viděl 

jsem Kramářovy chyby a kdy znal jsem názory jednotlivých delegací o Kramářovi a jeho politice, 

dovede se, tuším, pochopit náležitým způsobem nejen jeho osobní situace na konferenci, ale také 

můj loajální postup k němu a k jiným, moje mlčenlivost, můj takt a moje šetrnost k dr. 

Kramářovi.“ 

E. Beneš uzavírá obhajobu své osoby v tomto bodě poukazem na Kramářovy mylné 

představy o sobě samém: „Zdá se jen, že dr. Kramář byl v takovém psychologickém stavu a 

v iluzích o sobě samém, že o tom všem dosud neměl tušení. Vše to přímo křičí a zároveň ukazuje 

dokumentárně, do jaké míry má dr. Kramář právo stěžovat si na to, že jsem ho neinformoval. 

Jednal jsem prostě tak, jak mně kázala nejen moje povinnost mravní, ale zejména i politická a 

národní.“ Podle očekávání, přišla reakce na tato slova i z druhé strany – tedy od K. Kramáře – ten 

byl zaskočen. Osobní hodnocení se jej dotklo, neboť nebylo vůbec na místě. Napsal k tomu: 

„[…] po čtení jeho [Benešova] memoranda presidentovi republiky byl jsem naplněn takovou 

mravní ošklivostí, že jsem prostě nebyl s to, abych klidně na všecku tu pokryteckou loyálnost 
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odpověděl?! A ještě dnes, po tolika letech a po tolika zkušenostech o tom, co dr. Beneš je a jak 

jedná, nedovedl jsem čísti ty odporné věci bez hlubokého rozhořčení.“344 

Patrně proto také začal svůj výklad k osobním invektivám věcně, vypsáním toho: „Co 

jsem v Paříži dělal a čeho jsem docílil“345. Nalezneme zde výčet Kramářovy činnosti v komisích, 

zřízených pařížskou konferencí. Upozorňoval především na svou aktivitu v komisi transportní a 

na výsledky, jichž se mu podařilo dosáhnout. To, co prosazoval, protože to shledával jako jeden 

ze životních problémů naše státu – tedy „spojení k moři po železnicích i po řekách“, hodnotil: „A 

tu mohu říci, že jsem dosáhl všeho, co jsem žádal […]. Že jsem jediný na konferenci, komu se to 

podařilo.“ Další velmi vážný úkol, který mu na konferenci připadl, byla „otázka tzv. náhrady za 

osvobození“ – čímž K. Kramář rozuměl likvidaci finančních věcí Rakousko-Uherska, která se 

bezprostředně dotýkala nástupnických států a tím i ČSR. Sarkasticky dodal na adresu E. Beneše: 

„Vůbec ve finančních věcech je dost neurčitý a všecko by přijal, co vypadá trochu slušně.“ 

Kdežto o sobě: „Kolik jsem v té věci ušetřil republice peněz!“ Ve srovnání s těmito svými 

úspěchy, pak referuje o činech E. Beneše ve věci československých hranic a budoucí územní 

podoby československého státu. Teprve posléze dospěl k osobním záležitostem. V oddílu 

nazvaném „Můj poměr k dr. Benešovi“346 ministrovi zahraniční neoplácí stejnou mincí, ačkoliv 

se dotýká vzájemného personálního vztahu, prostřednictvím vlastního deníku poukazuje na 

záznamy, které mají dokumentovat Kramářovu shovívavost a uznání vůči Benešovi, které 

projevoval po dobu konferenčního jednání a ještě dlouho po jeho skončení, jako příklad lze 

citovat: „A já jsem přece v ničem nezměnil své chování k Benešovi, ani potom ne, když jsem tak 

krutě pocítil výsledky jeho besed se žurnalisty v urážlivém telegramu Národního shromáždění a 

když on ani v nejmenším neprojevil svou nelibost nad tímto nezaslouženým afrontem […].“ 

Pouze závěr je vyhrocený, Kramář jím zdůvodňuje proč tak dlouho mlčel, resp. že jeho odpovědí 

na Benešovy „nekvalifikované útoky“ bylo navždy přerušit veškeré styky s ním, „poněvadž mezi 

ním a mezi mnou je propast mravních názorů na pravdu a loyálnost, o které pan dr. Beneš tak 

odporně mnoho mluví.“ 

„3). Přicházím k třetímu důležitému bodu, […] dr. Kramář se mně jednou vyjádřil, když 

jsme diskutovali o tom, zdali má jet nebo nemá za hranice, roku 1915, že se zřejmou narážkou na 

Vás [Masaryka] […], že on dr. Kramář, se v cizině po hotelích povalovat nemůže.“ 

                                                           
344 Tamtéž, s. 107. 
345 Tamtéž, s. 63–71. 
346 Tamtéž, s. 105–108. 
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Edvard Beneš popisuje detailně historické souvislosti vzniku tohoto výroku, dovolává se 

prohlášení své ženy a rovněž zmiňuje svědectví Anny Oličové a Přemysla Šámala. O tom, že 

tahle epizoda neměla v celé benešovsko-kramářovské osobní kontroverzi jen marginální význam, 

svědčí několikerá Kramářova vyjádření v jeho odpovědi z roku 1929 a pak především v jeho 

duplice na odpověď p. dr. Beneše347 (více v následující kapitole 3.4.1, kde je přiblížena „historie“ 

sporu o uvedený výrok, tak jak se odrazila ve vzájemné korespondenci mezi K. Kramářem a T. 

G. Masarykem).  

„4). K tomuto zapomínání dr. Kramáře dovolím si dát malou ilustraci, která doplní dobře 

jeho zapomínání ve věci mé návštěvy u něho, při níž jsem žádal, aby k Děnikinovi nejezdil.“ 

Beneš svá slova ještě ironicky doplnil: „Ale jestliže někdo tak notoricky zapomíná události, musí 

si ve svých výrazech a obžalobách ukládat rezervu [...].“ 

Jedná se tu o narážku na jeden z Kramářových kontroverzních výroků, který proslovil na 

adresu druhé československé vlády, tzv. rudozelené koalice, v níž na rozdíl od Beneše nezasedal. 

O společném kabinetu socialistických stran a agrárníků mluvil jako o vládě bolševicko-

germanofilské. Navíc se tak měl, dle Beneše, vyjádřit ve velmi nevhodnou dobu. Kramářovi se 

takové hodnocení jeho výroku nezamlouvalo, když s Benešem prostřednictvím korespondence 

s TGM polemizoval: „Velmi zbytečně nepadali na mne, který jsem přec vše hájil a říkal, že je 

zárukou Beneš, – a to o socialistech jsem řekl před Benešem jen Venizelovi a Pašićovi, když se 

jednalo o to, můžeme-li proti bolševikům maďarským, – tedy docela věcně.“348 

Kramářův soud o pražské vládě byl tématem dopisů, které si vyměnily Masaryk a Beneš 

v srpnu 1919. T. G. Masaryk o Kramářově unáhlenosti napsal: „Dr. Kramář zdá se, byl častěji 

neopatrný a povolil své podrážděnosti, rozmlouvaje s Francouzy, Rusy aj. o nové vládě; řekl, že 

je germanofilská. To je hodně neopatrné […] a vytýkají mu přímo zrádcovství.“349 Beneš 

přisvědčuje a pokouší se zdůvodnit Kramářovo nekompromisní stanovisko: […] stalo se v mé 

přítomnosti toto: Na konferenci před Venizelem, Pašičem aj. Kramář řekl: Naše vláda je teď na 

polovic bolševická. […] Nemohl potlačit hořkost, která je v něm. Je to v každém případě 

neprozřetelné, ani to tak zle nemyslí, jak to vypadá.“350 Beneše se takové nezodpovědné 

prohlášení dotklo, jak sám uvedl, z hlediska osobního, ale i obecného. Měl obavy, že by to mohlo 

                                                           
347 Tamtéž, s. 157–159. Kramář v této záležitosti připomíná, že výrok nepopírá, ale šlo mu o to, aby Beneš 
specifikoval, „kdy jej [Kramář] učinil, aby si sám mohl věc vyjasniti…“. 
348 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 11. září 1919, dok. č. 62. 
349 Viz dopis T. G. Masaryka E. Benešovi z 3. srpna 1919. Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 89, s. 331. 
350 Viz dopis E. Beneše T. G. Masarykovi z 8. srpna 1919. Tamtéž, dok. č. 91, s. 335. 
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mít vliv na prestiž československé republiky v mezinárodním měřítku, zeslabením její pozice na 

konferenci a negativně tak zasáhnout do vyjednávání o hranicích nového státu – tím, že státníci a 

politikové dohodových zemí nabudou přesvědčení o tom, že ČSR není schopna zvládat 

vnitropolitické problémy a odolávat revolučnímu tlaku. Proto Beneš v memorandu napsal: „[…] 

pokládal jsem to ze strany Kramářovy za neloajálnost k sobě, nehledě ani k tomu, že mluvit takto 

na konferenci míru v době, kdy jsme neměli ještě hranice maďarské, hranice na Těšíně, a mír 

s Rakouskem a Uhry byl nepodepsán, pokládal jsem za věc pro naše požadavky krajně 

nebezpečnou a nepatriotickou.“ K osobnímu hledisku pak dodal: „[…] jak dopouštěl se 

beztaktnosti ke kolegovi stojícímu vedle a nutil ho do pozice být neloajálním buď k němu 

samému, nebo k druhým jeho kolegům v Praze, aniž si to snad uvědomoval.“ 

K. Kramář popřel, že by takový výrok o Tusarově vládě učinil a sám se pozastavoval 

spíše nad tím, jak se to, co měl říci na půdě francouzského ministerstva zahraničí, rozšířilo na 

veřejnost, následně objevilo v tisku a dostalo na přetřes v československých socialistických 

kruzích,– ve schůzi sociálnědemokratické strany. Kramář konstatuje, že o údajném výroku, který 

Beneše tolik rozlítil, nemá ve svém deníku ani zmínky, a to i přes to, že v těchto zápiscích, „které 

jsou přece velmi podrobné, mluvím o věcech, ať mně byly příjemny nebo nepříjemny.“ A 

konečně Kramář píše: „[…] těžko bych chápal, že bych mohl vládu nazvat bolševickou, 

poněvadž v ní přece seděli agrárníci, takže bych nanejvýš mohl mluviti o převážném v ní vlivu 

socialistů a ohledně germanofilství jsem vůbec neměl jiné příčiny k výtkám […].“351 

„5). Všecko to, co uvádím, jsou, abych tak řekl, věci rázu negativního. Hájím se tu proti 

výtkám dr. Kramáře […]. Mám však také pozitivně proti dr. Kramářovi dvě velice vážná 

obvinění […]. Pan dr. Kramář dopustil se vzhledem ke mně v boji o Těšín veliké neloajálnosti 

[…].“ 

Tento sporný bod ukazuje na případ neshody vzniklé dodatečně, neboť politika ve věci 

Těšína byla provozována oběma zástupci na konferenci ve vzájemném souladu a pochopení, 

čehož dokladem může být mj. Kramářova korespondence (z níž bylo v této souvislosti citováno 

již výše v textu). Nedorozumění se dostavilo teprve v polovině roku 1920, v době příprav na 

plebiscit. Právě rozhodnutí konference, že ve věci sporného hraničního území na pomezí 

Československa a Polska se má uspořádat plebiscit, bylo v Československu považováno za 

neúspěch. S myšlenkou referenda přišli nejprve Poláci, kteří byli mezi obyvateli Těšínska 

                                                           
351 Viz Kramářův soud nad Benešem, s. 61. 
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nejpočetnější. Češi, kteří původně plebiscit odmítali se poté, co pro něj většina komise rozhodla, 

vzdali odporu. Varšava tedy původně navrhovala lidové hlasování na daném území – v Oravě a 

Spiši. Časem bylo čím dál tím zjevnější, že by však většina Němců a Židů z národnostně 

promíšeného Těšínska optovala pro připojení k ČSR. Polsko proto od myšlenky plebiscitu 

ustoupilo. Definitivní rozřešení přišlo až v červenci 1920, kdy ČSR i Polsko souhlasily 

se stanovením hranice ve sporných územích arbitráží spojeneckých mocností. 

Edvard Beneš naznačuje, že historický vývoj jednání o Těšínu byl zcela jiný, než jaký o 

něm Kramář učinil výklad a zlobí se na Kramáře, že se zřekl odpovědnosti za výsledek 

dojednaného řešení. Srovnejme Benešova slova v memorandu z roku 1921: „On sám k 

„rozdělení“ Těšínska dal souhlas už několik měsíců před tím a „opustil“ tak lid těšínský, ostatně 

dohodli jsme se, že on bude dělat radikální politiku v té věci a já kompromisní, jsouce k sobě 

loajální. […] vzhledem k  celé historii sporu těšínského, kterou dr. Kramář dobře znal, jeho 

povinností jako člověka, který několik měsíců před tím psal mně dopisy s nadpisem „milý 

příteli“, bylo, aby jasně a otevřeně řekl, jak situace byla a je, a nedovolil, aby takovým způsobem 

jeho lidé, a jeho listy (a on sám) mne napadali.“352 Hlavně Kramářův výpad proti Benešovi, 

publikovaný v Národních listech z 18. července 1920, tehdejšího ministra zahraničí zasáhl, psalo 

se v něm mj.: „Ale ještě neodpustitelněji jednáme s ubohým lidem slezským my. […] Věřili nám, 

že je neopustíme. A my je opustili […]. Obětovali jsme nejen část Těšínska, nýbrž i své dobré 

jméno, kus své mužné cti. Kdo nám může nyní věřiti? Proklínati nás budou všichni ti, kteří nám 

věřili […]. Snad smím aspoň jménem nás říci ubohým, opuštěným Slezanům na Těšínsku: Český 

lid Vás nezradil, neopustil a neopustí!“353 E. Beneš se rozhodl bránit takové kritice v srpnu 1920, 

když mluvil ve Stálém výboru Národního shromáždění a ve své řeči pronesl tyto věty: „[…] 

druhá fáze boje o Těšín trvala až do konce dubna r. 1919. Dr. Kramář, zabývaje se tehdy výlučně 

věcmi ruskými, v této fáze boje o Těšín se přímo na konferenci nezúčastnil.“354 

Karel Kramář nebyl přítomen v srpnovém zasedání Stálého výboru a reagoval proto až 

v listopadové schůzi výboru zahraničního, o jejímž průběhu se lze dozvědět z novin jen tuto 

stručnou zprávu: „Posl. dr. Kramář zabývá se na počátku své řeči ještě otázkou těšínskou. Dotkl 

se mne velmi bolestně výrok ministra Beneše ve Stálém výboru, že jsem neměl času zabývati se 

                                                           
352 Viz Přílohu, dok. č. III. 
353 Viz KRAMÁŘ, Karel, Těšín, in: Národní listy, 1920, roč. 60, č. 196, 18. 7., s. 1. 
354 Viz BENEŠ, E., Moje odpověď, s. 48. 
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Těšínem, protože jsem se staral o Rusko.“355 Kramář se vůči Benešovým projevům ohradil a 

snažil se dokázat nespravedlnost Benešových slov: „To není hezké, to je velmi nepěkné, a sice 

proto, poněvadž p. dr. Beneš ví, že jsem se staral o Těšín, on sám mně telefonoval, domluvili 

jsme se, jak si rozdělíme úlohy… Pan dr. Beneš dobře ví, že jsme vlastně tu celou politiku dělali 

dohromady… Vím, co jsem dělal v míru versailleském. Když se o tom bude mluviti, já se za 

svoji práci nestydím. Já jsem neříkal žurnalistům: to a to jsem udělal; to je má chyba. Mně se zdá, 

že to bylo docela zbytečným.“356 Kramář se vrací k těšínské otázce ještě ve svém memorandu 

z roku 1929, vyjadřuje se k ní dost obšírně357 a znovu přitom poukazuje na výpisy ze svého 

deníku. Líčí chronologicky sled událostí a vyjednávání ohledně československo-polského 

problému a upřesňuje svou roli a podíl na výsledném návrhu řešení.  

„6). Mám však proti dr. Kramářovi ještě jednu výtku […], že jsem mluvil sice proti jeho 

intervenční politice, že však jsem se zúčastnil jeho jednání s Rusy, zejména se Savinkovem a že 

tudíž to s tou mojí protiintervenční politikou takové nebylo, jak se zdá.“ 

Vracíme se tak zpět k ruské politice a Kramářovým aktivitám vyvíjeným v Paříži, 

tentokrát v souvislosti s jeho kontakty s ruskou emigrací. S jejími zástupci konal Kramář časté 

porady, jichž se zúčastňoval i ministr zahraničí. Když Beneš podával výklad událostí, projevila se 

zde jeho zdrženlivost a pravá diplomacie. Svou participaci v intervenčních plánech zhodnotil 

tímto způsobem: „[...] že jsem jeho jednání se Savinkovem se zúčastnil, ale že rozdíl mezi námi 

byl ten, že dr. Kramář účast na výpravě do Ruska sliboval, společné plány se Savinkovem dělal, 

kdežto já jsem prostě asistoval, názory a stanoviska vyslechl, ale nic jsem neslíbil a k ničemu se 

nezavázal.“ Beneš tím naznačuje, jak si Kramář sám namlouval, že s ním jeho ministr souhlasí. 

Navíc pokračuje vyzdvihováním politického významu své vlastní osoby, jak mu to přímo 

sdělovali mnozí zúčastnění – na úkor K. Kramáře, který měl svou politickou prestiž na 

konferenci pozbýt hned zpočátku: „Zdůrazňoval mi [Savinkov], že vláda francouzská na 

prohlášení a manifestace Kramářovy v těchto věcech nic nedá a že závisí to na mém podpisu, 

jestli akce jeho bude podporována nebo ne. Odmítl jsem hned naprosto rozhodně participaci 

našeho vojska a naší republiky na této akci, ukazuje mu, že poměry u nás jsou takové, že a priori 

akce takové vylučují.“ 

                                                           
355 Z výborů. Zahraniční výbor poslanecké sněmovny. Národní listy, 1920, 60, č. 311, 12. 11., s. 2. 
356 Viz BENEŠ, E., Moje odpověď, s. 48–49. 
357 Viz Kramářův soud nad Benešem, s. 71–90. 
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K seznámení s Kramářovým nazíráním na danou věc poslouží jeho osobní deník, resp. 

zápis k tématu učiněný k 23. lednu 1919. Toho dne se uskutečnila jedna ze schůzek u Savinkova, 

v níž byl přítomen i Beneš, případně popis dalšího podobného setkání se Savinkovem, a to na 

společné snídani ze dne 18. února 1919, kde nechyběl opět ani Beneš. Kramář si k tomuto datu 

poznamenal: „Všecko jsme dohovořili […]. Beneš je úplně se mnou, že by to bylo zločinem na 

budoucnosti, neudělat pro Rusko všecko, co můžeme – a zas je opatrným, aby u nás nebyly 

z toho bouře.“358 K. Kramář vyvozuje poměrně adekvátně z Benešova chování i podaných 

vyjádření toto: „Měl [Beneš] patrně za vrchol loyálnosti neříci mně, co si myslí, nevarovati mne a 

čekati, jak to dopadne.“359 Takže pak už mohl jen dodat: „Toto veliké podivení p. dr. Beneše je 

tudíž dojista pozdějšího data, než když se o věci začalo mluviti!“360 

Kramář se ve svém pojednání snaží podat přesný obraz ruské politiky, jak se vyvíjely a 

proměňovaly jeho myšlenky a názory na uskutečnění vojenského zásahu v Rusku na pomoc 

protibolševickým silám, ale i to, jak se proměňovalo stanovisko nejvýznamnějších zástupců na 

konferenci. Postihuje váhavost a nejistotu v jejich počínání. Odmítá rovněž nařčení z dělání 

bezhlavé politiky, provozované jménem vlády, ovšem bez jejího souhlasu, který by si z Prahy 

vyžádal. K tomu argumentuje: „Že se k ničemu nezavázal [Beneš], je pravda, ale to zrovna jako 

já, poněvadž ani jeden ani druhý jsme neměli práva naši vládu zavazovati. Ale kolikrát se vším 

souhlasil, co jsme umlouvali!“ Končí: „[…] buďto mně pan dr. Beneš nemluvil pravdu v Paříži o 

svém souhlasu, a to je dvojnásob zlé, poněvadž nemluvil pravdu jako ministr svému 

ministerskému předsedovi, anebo nemluvil pravdu presidentovi republiky ve svém memorandu, 

aby mne přivedl u něho v nevážnost […].“361 

V tomto bodě Benešova argumentace končí. Svůj pohled na vypsání problematiky 

vzájemného vztahu ke K. Kramářovi, zúžil na těchto šest bodů a Kramář se tohoto dělení 

víceméně věcně přidržel ve svých následných reakcích a obranách. Již propuknuvší pře se 

takovým snášením faktů z jedné či z druhé strany neuhladila, mezi oběma muži panovala i 

nadále, k neprospěchu jich obou. Přesto, že jsou výše uvedená fakta hodně zkreslená, slouží 

k získání představy o průběhu kontroverze a o osobních ambicích obou politiků, ovšem 

objektivní náhled na skutečnost nám neposkytují. K tomu by bylo zapotřebí podrobit je 
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kritickému zhodnocení. Jejich vypovídací hodnota spočívá však v tom, že dokládají skutečně 

zásadní rozpor v metodách politické práce, z nichž zákonitě pramenily protikladné 

zahraničněpolitické vize, které si Kramář resp. Beneš konstruovali. Střet o budoucí orientaci 

československého státu v mezinárodní politice by se dříve nebo později zcela jistě odehrál, 

otázkou zůstává, do jaké míry se oba protagonisté nechali unést osobní nevraživostí a 

vzájemnými antipatiemi, které pak tolik zaměstnávaly domácí veřejnost a vlastně tím věcnou 

podstatu sporu odsouvaly do pozadí. Vzájemné protivenství se táhlo celými dvacátými léty, až do 

roku 1930, kdy byl arbitráží učiněn pokus ukončit jej. Tím, že K. Kramář výsledek arbitráže 

nepřijal, konfliktní stav i nadále mezi oběma předními politiky přetrvával. Avšak zabývat se 

touto další fází sporu není předmětem této práce, a to hlavně s ohledem na vzájemnou 

korespondenci mezi K. Kramářem a T. G. Masarykem. V ní se totiž, po roce 1921, ani jeden 

z politiků ke „sporu o Beneše“ nevrací. 

Odlišnost politického přesvědčení a hlavně metod práce, jež vyznával ministr zahraničí a 

spolu s ním i prezident Masaryk – hlavní tvůrci zahraniční politiky Československa – tkvěla 

obecně v rozličném pohledu na to, kam Československo svou historii i kulturou patřilo a patřit i 

nadále má. Je to v jádru střet o otázku budoucího směřování meziválečného Československa, 

které E. Beneš shrnul do těchto několika vět: „Myslí-li se, že slovanskou politikou byly sjezdy, 

studentské manifestace a dále řeči na různých banketech a všelijaké přípitky, tu podobnou 

politiku slovanskou odmítám. To vše bylo možno za starého režimu před válkou, dokud nám 

nezbývalo nic jiného, nežli se těšit blahou nadějí, že máme toho a onoho strýčka, mělo to jistý 

mravní význam, ale bylo to často zakrýváním si očí před opravdovou skutečností, byla to 

idealisovaná minulost. [...] Východ od západu liší se tím, že vždycky měl a stále chce míti velké 

romantické koncepce o provádění tak zv. politiky, že se domnívá, že dělání politiky znamená 

dělat tak zv. velké věci, dělat historii, zasednout na to a to ministerské a diktátorské křeslo a 

rozkazovat, posílat na všechny strany instrukce. Západní svět již dávno pochopil, že hlavním 

principem provádění politiky demokratické a moderní je dovésti organisovat administraci 

politickou, hospodářskou a finanční. [...] Jinými slovy, politika skutečně moderní, ne středověká 

a romantická, politika nového režimu proti politice starého režimu je politika těžké práce 

demokratické, jež jeví se specielně v problémech běžné denní administrace od nejnižšího 

administračního celku až k nejvyšším.“362 
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K tomu stručně ještě dovětek Karla Kramáře: „Demokratismus dra Beneše je pravým 

fetišismem, všude jej vidí, všude mu udělá poklonu, ať tam už je či není, a tolik o něm mluví, že 

vzbuzuje pochybnost, nemá-li toho demokratismu víc v ústech než tam, kde by jej měl míti. “363 

 

3.4.1 Edvard Beneš v korespondenci Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka z roku 1921 

– Hledání příčin vzájemného odcizení 

 

Pro zachycení bezprostředních příčin, jež způsobily zhoršení vzájemného poměru K. 

Kramáře a E. Beneše nám poslouží dva dopisy, v nichž jak Kramář, tak i Masaryk rekapitulují 

své vzájemné stýkání a potýkání, vracejí se zpět do minulosti a hledají v ní podstatu svého 

nedorozumění. Jedná se o dopis z 20. května 1921 zaslaný Kramářem Masarykovi a o 

Masarykovu odpověď z 15. června 1921. Z těchto dopisů se nám dostane také alespoň povšechné 

informace, o tom, co si o kauze Beneš-Kramář myslel prezident T. G. Masaryk. 

 

Oba listy z poloviny roku 1921 spadají do doby, kdy mezi Kramářem a Masarykem 

panovalo značné napětí. Jeho příčinou byl spor Karla Kramáře a ministra zahraničních věcí 

Edvarda Beneše o pravdivost domnělého výroku o tom, že „on dr. Kramář se v cizině po hotelích 

povalovat nemůže“, jak Beneš tuto událost, v květnu 1921, ve svém memorandu prezidentu 

republiky popsal364. „Pan Kramář toto nyní odmítá, tvrdě, že nic takového neřekl a naznačuje to 

jako klep.“ Následně propuknuvší spor – který nezůstal jen u tohoto nedorozumění, ale přerostl 

v osobní útoky a v odsouzení téměř veškeré dosavadní politické spolupráce – musela v konečné 

fázi vyřešit až arbitráž365.  

Výše zmíněný výrok o „povalování v hotelích“, o kterém byl Masaryk zpraven Edvardem 

Benešem366, se stal vlastně jen zástupným problémem. Několik dní poté, co Masaryk Kramáře 

osobně přijal, obdržel 27. dubna 1921 Kramářův dopis367, v němž autentičnost výroku rázně 

popírá, ale především obrací pozornost do minulosti a vyčítá Masarykovi různé jeho „hříchy“ 

hlavně z let předválečných. TGM v listu z 30. dubna 1921 na tyto výtky ještě příliš nereaguje a 
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snaží se věcně zhodnotit vzniklou situaci. Píše mj.: „Vaše obžaloba Beneše uvedla mne do těžké 

situace […]. Věci musí být vyjasněny: já přece nemohu se stále stýkat s ministrem, jenž by 

dovedl mne obelhat […] Bylo by hrozné, kdybyste měl pravdu, anebo naopak, kdybyste byl 

Beneše obvinil neprávem: takový spor v samých hlavách našeho státu, v lidech tak vysoko 

postavených!“368 Kramář však i nadále nevyvíjel velké úsilí (na rozdíl od Beneše), aby byl rozpor 

co nejrychleji objasněn a vyřešen. Z jeho chování je spíš patrné to, že dané situace využil. 

S největší pravděpodobností Kramáře mnohem více, než před šesti lety pronesená věta, tížily 

neshody v otázkách zásadnějších, zásadnějších z hlediska politického. Šlo vlastně o ideový střet 

dvou neslučitelných koncepcí zahraniční politiky Československa – Kramářovy proruské a 

Masarykovy (resp. Benešovy) evropsky a hlavně prozápadně orientované politiky. A tak 

konfrontace Kramář – Beneš byla jen symbolickou záležitostí, na jejímž pozadí se odvíjel 

skutečný střet bývalého ministerského předsedy K. Kramáře s prezidentem T. G. Masarykem. 

Přitom to ani zdaleka nebyl konflikt první, spíš jeho další pokračování. Právě o vývoji a 

proměnách vzájemného vztahu Kramáře s Masarykem hodně vypovídají dva výše zmiňované 

dopisy z května a června roku 1921. 

Kramář v úvodu svého obsáhlého dopisu píše: „Dnes jen několik slov ku spisu pana dr. 

Beneše.“369 A v zápětí uvádí: „Nehněvejte se, že při tom musím říci víc, než jsem od Vašeho 

příjezdu do Čech kdy říci chtěl. Neměl jsem po vypuknutí války příčiny k nějakým ohledům 

k Vám. Mne mnoho věcí od Vás bolelo. Já Vás měl od první chvíle, kdy jsme se poznali, opravdu 

rád.“ Potom už následují vzpomínky a rekapitulace významných událostí, které vždy určitým 

způsobem poznamenaly vzájemný poměr obou politiků. Masaryk se podobnému ohlížení nejprve 

brání a poznamenává: „Vezmeme např. to ‚povalování v hotelech‘ […]. Měl byste prostě říci, 

nepamatuji se, ale uznávám, že Beneš to nevymyslil. Místo toho píšete o našem poměru.“370 

Posléze se ale hodnocení vzájemného vztahu neubránil ani on a podobně jako Karel Kramář, i 

když ne tak obšírně ale téměř vždy nesouhlasně, se obrací do minulosti. 

Kramář Masarykovi ihned připomíná: „Víte, že já jediný Vás hájil v historickém sezení 

mladočeského klubu. […] A za celou dobu jsem proti Vám nevystoupil. […] Proto jsem byl ve 

straně vždy podezříván a dostal jsem se k rozhodujícímu vlivu až když nikoho jiného nebylo.“371 

                                                                                                                                                                                            
367 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 27. dubna 1921, dok. 75. 
368 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 30. dubna 1921, dok. č. 76. 
369 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 20. května 1921, dok. č. 78. 
370 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 15. června 1921, dok. č. 79. 
371 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 20. května 1921, dok. č. 78. 
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Tady se Kramář vrací zpět až k roku 1893 a k prvnímu „politickému“ rozchodu s Masarykem. 

Tehdy, v srpnu 1893, vzešlo z jednání výkonného výboru národní strany svobodomyslné 

usnesení, aby bylo provedeno vyšetření všech podrobností tzv. Šromotova případu a dány návrhy 

na jeho řešení. O několik dní později již poslanecký klub této strany rozhodl tak, že jednání J. 

Grégra v této záležitosti posoudil jako správné a naopak svým jednáním, že chybil T. G. 

Masaryk. Ten se v důsledku toho vzdal v září 1893 říšského i zemského mandátu, ze strany 

prozatím nevystoupil. Masaryk se k tomu ve svém dopisu vyjádřil takto: „Ale to, jsou de facto 

jednotlivosti, maličkosti; pro ně jsme se nerozešli. My jsme se sobě odcizili tím, že jste byl 

s mladočechy a pro ně a já byl proti nim. […] Myslím ovšem, že ty spory a nepřátelství prospěly 

celku; ale připouštím, že to nebyl můj cíl. Uznávám, že jsem více, než potřeba, byl osobní atd. Na 

druhé straně však neměl jste pravdu Vy, když jste stranu hájíval.“372 Oba – jak Masaryk, tak i 

Kramář – vstupovali do politiky se záměrem kritizovat poměry sklonku 19. století a hlavně 

vyjádřit společný nesouhlas s vedením oficiální české politiky. Zároveň se však pokoušeli najít 

způsob, jak českou politickou scénu pozvednout a oživit. Ponaučením se z chyb tehdejší české 

politické reprezentace dospěli k rozhodnutí, vytvořit neformální alternativu a především 

zformulovat závazný program. Vcelku záhy se ale střetli v otázce budoucího směřování realismu. 

Neshodovali se v základních věcech jako například: jakým způsobem využít soupeření mezi 

mladočechy a staročechy ve svůj prospěch, zda do politiky za těchto poměrů vůbec vstupovat 

anebo, kterou ze stran posílit a reformovat dle vlastních představ. Mnohé vypovídají o 

Masarykovu vystřízlivění a seznání tehdejších českých politických poměrů jeho názory 

prezentované výkonnému výboru svobodomyslné strany prostřednictvím memoranda z července 

1893, tedy z kritického období, kdy se Masaryk s Mladočechy rozešel pro rozpory věcné i 

osobní. K sepsání tohoto prohlášení Masaryka přivedly popsané okolnosti: „My se řádně 

nescházíme, o důležitých věcech se náležitě neradíme, sporů svých nevyřizujeme – Národní listy 

pak o své újmě a svým způsobem rozhodují. A ten orgán strany znásilňuje poslance, ten orgán 

strany smí člena výkonného výboru, vašeho kolegu, jednoduše a bez obalu viniti ze zrady […] 

pánové, to jsou poměry tak prazvláštní, že s svým svědomím a s svou ctí nedovedu srovnati, 

abych je dále klidně a bez energického odporu snášel.“373 Masaryk žádal změny a především 

jasnost programu a organizace strany. V memorandu o tom napsal: „Tento jeden případ 

[Šromotova aféra] osvětluje všecku nedostatečnost naší organizace, osvětluje nedostatek určitého 

                                                           
372 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 15. června 1921, dok. č. 79. 
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programu,“ a tento fakt je podle Masaryka příčinou toho „že nemáme důsledné a uvědomělé 

taktiky a že tudíž lidu svým konáním a svými slovy nepodáváme pravdy. O to běží, a ne o: ‚Buď 

já – buď ten!‘“374 TGM chtěl bojovat s nešvary ve straně, chtěl usměrnit její přílišný radikalismus 

a prosadit do jejího programu zásady realistického hnutí – pozitivní aktivitou měnit 

vnitrorakouské politické poměry a nečinit to jen lacinou kritikou a negativismem. Proto 

navrhoval obecná východiska: „I. formulovati (pro foro interno) náš program podrobněji a 

určitěji a zejména také vytknouti cíle další a bližší; II. zároveň měli bychom se dohodnouti o 

taktice (rozdělení úkolu). Konečně III. poměr strany k Národním listům musí býti vyjasněn resp. 

určen.“375 Na což navázal popisem poměrů panujících v české žurnalistice, kritizoval to, jak svou 

práci provádí tiskový orgán strany – Národní listy, který svým psaním stranu spíše ohrožuje, 

když tvrdil, že píší jednostranně a že se zjevně propůjčují osobním kampaním, zaměřeným proti 

realistům. Pokud prý vůbec nějaký spor realisté versus mladočeši existoval, měl být řešen, podle 

Masarykova návodu, takto: „Důkladným a odkrytým objasněním těchto našich hlavních úkolů 

spory vedlejší a osobní od sebe budou vyřízeny. Bude zejména jasno, zda-li realisté straně 

skutečně překážejí a v čem.“376 Masaryk setrval na svých stanoviscích. Jeho mínění však nebylo 

akceptováno a dokonce se nestalo ani předmětem jakékoliv diskuse uvnitř strany, zpočátku věcný 

spor, tak opět sklouzl v řadu osobních potyček a konfliktů. V domnění, že jim unikne, zvolil 

Masaryk ústup – v září 1893 se vzdal obou poslaneckých mandátů. 

Tak i přes společný cíl zvolili oba rozdílných prostředků, jak cíle dosáhnout, což vyústilo 

v Masarykův odchod z národní strany svobodomyslné a v ukončení spolupráce mezi ním a 

Kramářem. Vzájemný kontakt sice nepřerušili, jak to dokládá i jejich vzájemná korespondence 

z devadesátých let 19. století a z prvního desetiletí 20. století, avšak více než na bázi osobní a 

přátelské se korespondence nesla v duchu odměřenosti a formálnosti.  

Kramář ve svém dopisu postupuje ve výkladu svého poměru k Masarykovi dál: „Pak 

přišla švihovina a Vy jste proti mně osobně vystoupil, jak posud nikdo. Cítil jsem, že Vás 

konečně přestávám mít rád.“377 Masaryk ve své odpovědi tato slova nekomentuje. Švihova aféra 

způsobila rozladění mezi Masarykem a Kramářem, které přetrvalo až do Masarykova odjezdu do 

Itálie koncem roku 1914. Teprve až potřeba spolupráce zástupců zahraničního a domácího odboje 

                                                                                                                                                                                            
373 Viz Přílohu, dok. č. I. 
374 Tamtéž. 
375 Tamtéž. 
376 Tamtéž. 
377 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 20. května 1921, dok. č. 78. 
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zahladila dřívější rozpory. Jenže v roce 1921 právě i tato spolupráce vyvolávala napětí. Kramář 

se ve svém dopisu Masarykovi snaží objasnit své stanovisko k monarchii v roce 1914 a 

především to, proč neakceptoval jeho výzvy a neodešel za ním za hranice. Napsal: „Ale mně šlo 

o něco docela jiného. Ne o můj tehdejší osobní poměr k Vám, který přece byl takový, že jsem 

s Vámi nechtěl mluviti […], nýbrž o můj věcný poměr k Vaší činnosti. Na slova se nepamatuji, 

ale tolik přece vím, že jsem byl každému i Vám vděčen za to, co děláte venku, poněvač jsem byl 

od 2. srpna 1914 navždy hotov s Rakouskem.“378 A záhy přechází ke svému hlavnímu tématu: 

„Nebylo tehdy, aspoň pokud se pamatuju, rozporu ohledně Ruska, které dnes ex post pan dr. 

Beneš vyhledává. […] Proto jsem chtěl zůstati doma, abych tu byl, až by Rusové přišli, upřímně 

řečeno, ze strachu, aby z neznalosti poměrů nenadělali věci, které by potom těžko bylo 

spravovati.“379 A Masarykova odpověď: „Rok 1914 změnil situaci ze základů. Pochopoval jsem 

hned od sporu se Srbskem, že nastává národu doba nad jiné vážná; proto jsem Vás vyzval 

k součinnosti a myslil jsem, že to pochopíte a že se beze všeho spojíme ku práci. […] Vy jste měl 

docela jiný názor o situaci. Doufal jste všecko od Ruska a měl ideál slovanské imperie. […] 

Domnívám se, že vývoj dal mi za pravdu. […] Já pochopoval, že s Vašeho stanoviska (víry 

v Rusko) Vám moje metoda práce musila se zdát nevhodnou, zbytečnou; proto mne výrok o 

‚povalování‘ nikterak nezastrašil. Vyzýval jsem Vás potom stále k součinnosti, abyste přišel ven 

atd. A když jsem se vrátil, podal jsem Vám ruku úplně volnou, bez starého balastu.“380 

Vrátíme-li se zpět k dopisům z května a června 1921, Karel Kramář v tom svém, velmi 

emocionálně a dotčeně, přistupuje k tématu, které je – Kramáře a Masaryka – mělo na dlouho 

opět rozdělit a ukončit tím krátkou a přínosnou spolupráci při budování nového státu. Kramář 

Masarykovi sděluje: „Pokud se týče druhých věcí […]. Jen o osobní stránce řeknu, že jsem byl 

výroky pana dr. Beneše do duše uražen a také – zaražen.“381 Tato slova se týkají Kramářova 

rozporuplného působení na mírové konferenci v Paříži a následného sporu s Edvardem Benešem 

o to, kdo na těchto jednáních nese větší či menší zásluhy a v obecnější rovině pak sporu o 

zahraničněpolitické směřování ČSR. Kramář se v tomto dopisu vlastně vyjadřuje k výše 

zmíněnému Benešovu memorandu, jehož elaborát prostřednictvím dopisu T. G. Masaryka 

obdržel. Kromě již několikrát citovaného výroku z roku 1915 věnoval Beneš velkou část svého 

                                                           
378 Tamtéž. 
379 Tamtéž. 
380 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 15. června 1921, dok. č. 79. 
381 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 20. května 1921, dok. č. 78. 
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memoranda kritice Kramářova působení jako delegáta ČSR na pařížské konferenci. Především 

šlo o Kramářovo zaujetí pro vojenskou intervenci do Ruska a také o nedorozumění v otázce jeho 

cesty k Děnikinovi. Kramář svou činnost na konferenci hájí takto: „A v Paříži jsem zrovna ve 

francouzských kruzích […], kteří rozhodovali našel nejpřátelštější přijetí – a tam, kde jsem 

pracoval, v komisi dopravní, jsem dostal, co jsem chtěl. Zrovna tak ve věcech obchodních smluv 

[…]. Angličané, Řekové i Francouzi, s kterými jsem pracoval, mně řekli, že jsem jediný na 

konferenci dosáhl všecko, co jsem chtěl. […] A že mně nedali mluviti po dr. Benešovi, když jsme 

přednášeli bohům konference své požadavky, zas mne nemrzelo tak pro mne […], jako proto, že 

jsme měli s dr. Benešem v hájení naší věci úlohy materiálně rozdělené a já tedy svou čásť 

historickou nemohl přednésti. […] Ano, já byl sklíčen, zoufale sklíčen v Paříži, ale ne pro svou 

uraženou ješitnosť, nýbrž pro strašné zklamání, které jsem hned v první dny v Paříži měl.“ A 

k výtkám ohledně ruské politiky dodává: „A já viděl, jak se nešťastnou politikou k Rusku 

ohrožuje budoucnosť naše i Francie a proto jsem byl nešťasten jako nikdy dřív. Dnes se vidí 

počátek pravdy mých obav. […] Vždyť pro otázku ruskou mne vyhodili a tu nemohl nikdo ode 

mne očekávati, že budu mlčeti o věci […]. Totéž je ve věci mého zájezdu k Děnikinovi. […] Já 

jsem k němu [Benešovi] přišel upřímně a čistosrdečně zeptat se ho, má-li proti mé cestě něco ze 

stanoviska českého,– a neřekl mně o tom ani slovo. […] Tedy ve věci Děnikina pan dr. Beneš 

nejen nic nevyvrátil [v memorandu], nýbrž udělal vše ještě ošklivější. Myslil jsem, že alespoň 

v Paříži mluvil se mnou jako člověk – bez ‚zadních myslí‘ […].“382 Masaryk se ke Kramářově 

proruské politické orientaci ve svém listu více nevyjadřuje, uvádí pouze svůj názor na konflikt 

mezi ním a Benešem: „[…] zaráželo mne, že máte tak málo praktického zájmu v republice. A 

proto se obávám, že i Vaše nechuť k Benešovi je více symptomem Vašeho poměru k státu. […] 

Chápu, že nejste spokojen; ale nebylo by správné, nebylo by slovanské (ruské) připisovat vinu 

jen druhým. […] Co se Beneše týká: nebyl k Vám neloajální, nelhal atd. – opravdu mu křivdíte. 

Tím více, že po jeho výkladu trváte na svých předsudcích. Rozložte si věc klidně – musíte to 

uznat, myslím; Vaše předpojatost je neoprávněna, vede Vás na scestí; je v tom něco malého.“383 

Závěrem svých dopisů se oba politici snaží vzniklé neshody zmírnit smířlivým tónem a 

vírou v lepší budoucí vztah. Tohle očekávání se však nenaplnilo, mezi Kramářem a Masarykem 

přetrvávalo vzájemné odcizení po zbytek dvacátých i třicátých let – až do Kramářovy smrti 

v roce 1937. Vzájemné kontakty sice nikdy zcela nepřerušili, omezili se však jen na formální a 
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oficiální styk. Jakékoliv další pokusy o sblížení zhatily nové rozpory, například to, jak Kramář 

velice těžce nesl úpadek svého vlivu na politické dění v zemi a zřejmě i to, jak z něj byl 

odstraněn. K neochotě dále pokračovat ve spolupráci přispívalo pokračující nedorozumění 

v ruské otázce a v neposlední řadě i Kramářova kritika prohradní socialistické linie vnitřní 

politiky, obava z německé menšiny ve státě a následný zvýšený důraz na národní charakter 

politiky.  

Kramář uzavírá svůj dopis slovy: „[…] nehněvejte se, že jsem dnes mluvil o starých 

věcech, o nichž měl jsem za to, že jsou po tom, co jsme si řekli při Vašem příjezdu na nádraží, 

navždy mezi námi pochovány,– ale když se zase z toho něco vyhrabalo, nemohl jsem jinak.“384 

K tomu Masaryk píše: „Smím říci, že jsem se k Vám choval stále přátelsky; ale rozcházeli jsem 

se věcně a vždy více. Opakuju – chyboval jsem často. Odcizili jsem se již tím, že jsme se pak 

téměř nestýkali. Než teď je otázka, je součinnost možná a jaká? O to mně šlo, když jsem poměr 

k Benešovi chtěl vyjasnit. A v tom poměru je zahrnut, myslím, Váš poměr ke mně.“385 
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4 ZÁVĚR 
 

Korespondence mezi Karlem Kramářem a Tomášem G. Masarykem je reflexí styčných 

bodů a protikladů jejich vzájemného vztahu. Na základě korespondenčního styku obou mužů 

můžeme polaritu jejich osobního i pracovního poměru bezprostředně vnímat a vytěžit z ní nové 

poznatky. Poznatky, které do určité míry nekorespondují z doposud známými fakty a 

převládajícím historickým povědomím o těchto dvou kontroverzních a charismatických 

individualitách. Nejen ve výkladu oboustranného vztahu Kramář-Masaryk převládá zkreslení a 

chybějící celostní přístup k dané problematice, nýbrž i ve výkladu jejich životní filozofie, resp. 

názorové orientace. Dominuje banalizující pohled na vzájemný vztah, zplošťující především jeho 

vrstevnatost a množství aspektů v jeden závěr, totiž že se jednalo o pouhou rivalitu či o spor o 

významnost zásluh. Díky korespondenci může být podobný náhled korigován a přiblížen více 

realitě. Otevírá se tu tak prostor k novým nestranným hypotézám. 

 

Obsahem korespondence jsou témata, nad nimiž se oba politici střetávali, představovala 

pro ně pracovní sváry a která je současně dovedla až na hranici osobního nepřátelství. 

V kramářovsko-masarykovském vztahu je proto nutné respektovat a striktně od sebe oddělovat 

jeho dvě dimenze – osobní a pracovní, které se nacházejí v kontrapozici. Profesní soupeření bylo 

přítomno neustále, avšak osobní animozitě se oba protagonisté nakonec ubránili, a to i přes ten 

fakt, že se v poslední fázi svých životů názorově diametrálně rozešli. Jejich personální vztah byl 

vystavěn na gentlemanské bázi, o čemž svědčí i Masarykův nekrolog po smrti jeho politického 

soka. S vědomím mravní odpovědnosti vyplývající z jejich veřejného postavení, se vzájemným 

osobním invektivám a osočování zdárně vyhýbali, ne vždy zcela vyhnuli.  

V korespondenci jsme od počátku konfrontováni s rozdílnými politickými názory a 

postoji obou státníků. Celkově však svědčí o přátelském poměru, demonstrovaném občasnými 

reminiscencemi na bývalou politickou spolupráci. Napětí vzájemného vztahu snášel hůře 

emotivní Kramář, i protože to byl právě on, který v době meziválečné zažíval neúspěchy a musel 

snášet znevažování své politické práce i nezpochybnitelného přínosu. Kramář i Masaryk si sami 

svůj dlouhotrvající vztah a politickou součinnost sumarizovali těmito vyjádřeními: „Jsme oba 

příliš každý svůj, abychom se někdy míněním nerozcházeli. Přál bych si jen z duše, aby to nikdy 

nezkalilo náš osobní poměr. […] Doufám jen, že i Vy nezapomenete, že máte ve mně upřímného 
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přítele, i když po svém přesvědčení musím chtíti něco jiného, než Vy.”386 TGM zastával stejné 

mínění a Kramářovi jej prezentoval takto: „Pokud se našeho poměru politického týče souhlasím 

s Vámi; nevidím příčiny, proč bychom se nemohli při jednotlivých akcích dohodnout.”387 

Počínaje rokem 1921 a v následujících letech vyvstaly nové spory, přesto Kramář s Masarykem 

své vzájemné kontakty nepřerušili. Jejich intenzita slábla a jich podstatným znakem byla silná 

nevyváženost a kolísavost. V letech pozdějších už se vlastně oba omezili jen na formální projevy. 

V podobném duchu se nesl poměr až do Kramářovy smrti v květnu 1937. Srovnáme-li však 

atmosféru, která doprovázela politický rozchod K. Kramáře a T. G. Masaryka s tím, s jakou 

razancí hraničící až s osobní averzí probíhaly všechny ostatní osobní kontroverze, jichž 

podstoupil během své politické kariéry jak Kramář tak i Masaryk nemalé množství, nelze než 

konstatovat, že mezi oběma politiky panoval loajální poměr. Karel Kramář i Tomáš Garrigue 

Masaryk trvali na pragmatickém kooperativním vztahu, ale disparita byla faktorem hlubším a 

proto převládajícím. 

„Pařížská“ korespondence je specifikem, jako v historickém pramenu tkví její hodnota ve 

skutečnosti, že může být nápomocna při studiu jedné z etap české, resp. československé historie a 

je možné z ní profitovat při definičních pokusech mapujících dílčí novodobou dějinnou 

problematiku. Kontextuálně se zpřístupněný epistolografický soubor dotýká jednání pařížské 

mírové konference, vnitropolitických těžkostí nově budovaného československého státu, 

klíčovým tématem je pak politika vůči Rusku a dalším neméně výrazným, i když skrytým 

motivem korespondence, je konflikt Kramář versus Beneš, který poznamenal dění na domácí 

politické scéně dvacátých i třicátých let minulého století a byl střetem i v oblasti 

zahraničněpolitické orientace státu. Ve všech těchto tématech se zrcadlí krize vztahu mezi 

tehdejším prezidentem a premiérem. 

 

Předmětem zájmu bylo postihnout nejzákladnější aspekty kramářovsko-masarykovského 

osobního vztahu i názorových koncepcí a případně tak alespoň dílčím způsobem přispět ke 

komplexnímu poznání mnohostrannosti odkazu těchto dvou vyhraněných osobností nejnovějších 

českých dějin, jejichž dílo na moderní kritickou a především nezaujatou interpretaci stále ještě 

čeká. 

                                                           
386 Viz dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi ze 7. března 1920, dok. č. 71. 
387 Viz dopis T. G. Masaryka K. Kramářovi z 8. března 1920, dok. č. 72. 
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Karel Kramář byl výraznou, osobitou a do jisté míry i tragickou postavou českých dějin. 

Jeho politické působení lze charakterizovat pomocí tří vývojových stádií. Prvním z nich byla 

doba jeho největší politické aktivity a významnosti před první světovou válkou, když se stal 

svým způsobem „mluvčím“ a zástupcem českých zájmů na říšské radě. Za druhé doba jeho 

největší popularity a vlivu v období první světové války a krátce po ní, což se projevuje i 

v postupném získávání faktického vlivu. A konečně doba působení v éře republiky a s tím 

spojený zlom po ztrátě premiérské funkce, což mělo za následek pokles politické autority, 

vlivnosti i všeobecného respektu a kdy Kramář zároveň zakouší dopady permanentního prožitku 

role bezúspěšného oponenta benešovské prohradní politiky. Kompenzací je mu únik k ruské 

otázce a posléze v závěru politické dráhy i k lacinému nacionalismu. 

Shrnout Masarykovo mnohostranné dílo je úkol nelehký, i vzhledem k dodnes vládnoucí 

rozporuplnosti v hodnocení jím zastávaných filozofických teorií. T. G. Masaryk byl vyhraněnou 

myslitelskou osobností již dávno předtím, než jeho činnost vyústila v hodnost prezidentskou. 

Váha a podnětnost Masarykova odkazu leží spíše v oblasti myslitelské, než v samotné politické 

činnosti. Masaryk vyučuje na univerzitě, přemýšlí, publikuje knihy, často přednáší na veřejnosti, 

přesto směřuje ke společensky důsažnějšímu jednání, než jaké mu nabízí akademická funkce. 

Rozvíjí činnost redaktorskou, organizátorskou a podniká první pokus o vstup do aktivní politiky 

– stává se poslancem, i když jen epizodním. Masaryk vlastně neměl po celý život jednoznačně 

ustálený politický program, z čehož do značné míry pramenila jeho „neschopnost“ začlenit se do 

soudobého přísně hierarchizovaného stranického systému. Prezidentský úřad, dosažený ve 

vysokém věku, se jeví jako projev uznání a jistá forma zadostiučinění za angažovanost a 

autentičnost, jež veškeré Masarykovo veřejné jednání doprovázely. Masarykovi se nově nabyté 

postavení prvního muže ve státě stalo impulsem k realizování ideje demokracie.  

 

Jak Kramář tak i Masaryk byli vynikajícími státníky světového rozhledu a vysoké úrovně 

v celoevropském měřítku, jejich vzájemná spolupráce vyvíjená s upřímným a účinným zájmem o 

budoucnost českého národa byla ideální konstelací při kladení základů československé státnosti. I 

když mezi prezidentem a ministerským předsedou převažovaly neshody a nedorozumění, byl 

jejich vklad v těžkých začátcích fungování mladého státního organismu pozitivním přínosem, 

z něhož profitoval, a nic to neubírá z jejich odkazu, stejně tak jako to nesnižuje zásluhy jednoho 

vůči druhému, ty existují oboustranně a jsou neoddiskutovatelné. Čas ukázal, a to poměrně záhy, 
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kdo měl z této dvojice v reálném životě pravdu, čí politická koncepce byla ku prospěchu a čí ke 

škodě vznikajícího státu. 
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5 EDIČNÍ POZNÁMKA 

 

5.1 Úvod 

 

Předložená edice dokumentů má seznámit s dochovanou vzájemnou, částečně oficiální, 

ovšem převážně neoficiální korespondencí dvou pisatelů: na jedné straně prvního 

československého prezidenta Tomáše G. Masaryka a na straně druhé prvního ministerského 

předsedy Karla Kramáře. 

Soubor editovaných dopisů je časově vymezen daty – 4. listopadu 1918 až 10. prosince 

1936. Z poměrně rozsáhlého časového údobí osmnácti let se v archivních fondech podařilo 

dohledat 93 dokumentů.  

V samém úvodu by mělo být uvedeno, že výše zmíněný časový rozsah a počet dokumentů 

představuje pouze zlomek existující masarykovsko-kramářovské korespondence, vlastně jen její 

závěrečnou etapu. Jak to významu obou můžu a délce jejich politických kariér odpovídá jejich 

vzájemné rozmluvy, vedené skrze dopisy, se datují do doby dřívější, do konce osmdesátých let 

předminulého století. Prvním nám známým dopisem je list s datem 12. ledna 1889, do roku 1918, 

resp. do 4. srpna 1914, jej následovalo dalších celkem 190 dopisů.388 Předkládaná edice 

korespondence je tedy pouhou výběrovou edicí dostupných historických pramenů, se záměrem 

postihnout vztah obou pisatelů právě jen v nově utvořených podmínkách první československé 

republiky a v jejich nově nabytém postavení, jako dvou nejvýznamnějších státních činitelů. 

Rok 1918 navíc v korespondenci tvoří přirozený mezník a činí tak z dochovaného 

souboru dopisů dva zcela samostatné a svým způsobem na sobě nezávislé celky, z nichž ten první 

(1889–1918) mapuje detailně počátky osobního přátelství a politické spolupráce obou mužů, a to 

hlavně v letech 1889–1893. Nevyváženost v písemných stycích mezi oběma korespondenty je 

                                                           
388 Veškerých 283 dokumentů z let 1889–1936 je publikováno a edičně zpracováno, viz Korespondence T. G. 
Masaryk – Karel Kramář, J. Bílek - H. Kokešová - V. Quagliatová - L. Swierczeková (vyd.), Praha 2005, 514 s. Tato 
edice vznikla jako součást projektu Grantové agentury ČR T. G. Masaryk a realisté a souvisejícího projektu 
Grantové agentury Univerzity Karlovy T. G. Masaryk a K. Kramář ve světle vzájemné korespondence. Cílem 
projektu byl výzkum formování, cílů, působení a rozpadu skupiny realistů v letech 1886–1893 a zhodnocení snahy 
uskupení o zapojení do českého politického života a do politického systému Rakousko-Uherska. Dále vyhodnocení 
bilaterálního vztahu T. G. Masaryka s jednotlivými členy nebo příznivci uskupení realistů. Výsledky projektu jsou 
z důvodu rozsahu vydány ve dvou publikacích, tj. viz výše uvedená práce a v současné době připravovaná edice 
korespondence mapující osobní a pracovní vztahy T. G. Masaryka s trojící osob: G. Eimem, J. Kaizlem a A. 
Rezkem. Korespondence T. G. Masaryka byla v Masarykově ústavu AV ČR ustavena jako ediční řada, chápaná jako 
součást Masarykových Spisů. 
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charakteristickým znakem. Střídají se v ní období velmi častých vzájemných kontaktů 

s obdobími jejich minima a v některých letech takové doklady postrádáme docela. Prvně je 

možné zaznamenat zvýšený nárůst korespondence od ledna 1889 do listopadu 1890, tedy v době 

hledání a formování nejschůdnější politické koncepce v rámci skupiny tzv. realistů. Úplné 

odmlčení, částečně zapříčiněné válkou, spadá do let 1910–1918. K čemuž došlo zřejmě 

v důsledku vypuknutí světové války, dále pak Masarykovy zahraniční akce a rovněž Kramářova 

věznění. Nepředpokládá se, že výkyvy, které se ve vzájemné korespondenci vyskytují, jsou 

zapříčiněny nedohledáním či nedochováním archivních dokumentů.389 Právě až rok 1918 se stal 

signálem pro obnovení vztahu mezi oběma politiky, i když již ve zcela změněných podmínkách 

první republiky. Následně od ledna 1919 do prosince 1920 se intenzita vzájemných kontaktů 

stupňuje, v souvislosti s podílem obou mužů na budování nového státu. 

V letech 1919–1920 lze zaznamenat zvýšený nárůst písemných styků mezi Masarykem a 

Kramářem, což vynikne zejména ve srovnání s válečnou odmlkou. Vzájemné dopisování 

Masaryka s Kramářem z těchto dvou let představuje vůbec nejucelenější část v rámci vzájemné 

korespondence, avšak není výjimečné právě pouze touto okolností – tedy svou kvantitou – ale i 

svou vysokou vypovídací hodnotou. Z toho vyplynulo rozhodnutí zaměřit práci převážně na toto 

„zakladatelské období“. Ani zdaleka nezajímavé z hlediska vývoje a proměn vztahu K. Kramáře 

a T. G. Masaryka nejsou dopisy z roku 1921. Toho roku si pisatelé vyměnili pouze 5 dopisů,390 

ovšem ve srovnání se zbylou korespondencí se jedná o poměrně upřímná vyznání obou mužů, 

ohlížejících se zpět do minulosti, ve které nalezli vysvětlení pro svá mnohá nedorozumění. A 

hlavně se do těchto listů promítá z jedné strany počínající osobní animozita a z druhé uznání, 

respekt a absolutní důvěra k osobě třetí, k E. Benešovi. Dokumenty spadající do období 1922–

1936 už jen dokumentují ochlazení vzájemného vtahu a pak, na sklonku života, pokusy o smír. 

Dopisy z let 1919–1936 se liší od těch předchozích navíc i svou formou. Jedná se sice 

stále ještě o korespondenci soukromou a osobní, ale současně do ní vstupují i prvky polooficiální 

až oficiální, na což mělo vliv zejména postavení obou politiků jako nejvyšších ústavních činitelů. 

                                                           
389 Přičemž je zřejmé, že nemáme co dočinění s ucelenou a úplnou řadou korespondence. Dá se tak jednoznačně 
usuzovat i ze samotného kontextu jednotlivých dopisů. Že některé dokumenty chybí, vyplývá z textu někdy zcela 
zřetelně, a to v případech, kdy odkazuje na skutečnosti či fakta, která mohla obsahovat jedině scházející 
korespondence. K důvodům, kvůli kterým se korespondence nemusela dochovat v úplnosti, více v kapitole věnované 
historii osobních archivních fondů K. Kramáře a T. G. Masaryka. Zcela vyloučit nelze ani možnost, že se nepodařilo 
dohledat veškeré existující archiválie. Ovšem nesmíme zapomínat na fakt, že korespondence nepřicházela pravidelně 
a že se dost často jednotlivé dopisy míjely, proto v nich ne vždy najdeme odpovídající vyjádření anebo naopak se 
různé dotazy či informace častokrát opakují. 
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Karel Kramář navíc zastával od ledna 1919 funkci nejvyššího československého vládního 

delegáta na pařížské mírové konferenci a tak mají jeho dopisy i informativní charakter, přinášejíc 

zprávy o průběhu pařížských jednání. 

 

Z 93 zde předložených dokumentů je K. Kramář autorem 59 kusů, T. G. Masaryk je 

autorem zbylých 34 kusů, přičemž v souboru se nalézají dokumenty, jejichž byl K. Kramář 

pouhým spoluautorem a pod nimiž je podepsán pouze jako jeden z odesilatelů.391 U T. G. 

Masaryka se takový případ vyskytuje jedinkrát.392 Zcela ojedinělé jsou rovněž dokumenty, které 

by bylo možné označit jako oficiální, neboť Kramář je Masarykovi psal z postu ministerského 

předsedy a jako zástupce československé vlády, podepsány jsou však pouze Kramářem.393 Co se 

týče druhu dokumentů a jejich formy, autenticity dochování – k získání těchto informací slouží 

potom vnější (formální) popis, kterým je opatřen každý editovaný dokument – převládají u typu 

dokumentů jednoznačně dopisy, kterých je 80 kusů. Vedle nich se v souboru vyskytuje: 9 

telegramů, 2 radiogramy a po 1 kabelogramu a pohlednici. Texty dokumentů jsou zveřejněny 

z velké části (85 kusů) na základě originálu, nedochoval-li se originál byla pro vydání využita 

kopie (3), jestliže nebyl k dispozici ani originál ani kopie, posloužil edičním účelům buď 

dochovaný koncept (1) nebo opis (4).394 

 

                                                                                                                                                                                            
390 Viz dok. č. 75–79. 
391 Viz dok. č. 1 a 88. V prvním případě se jedná o pozdravný kabelogram odeslaný počátkem listopadu 1918 ze 
Ženevy, po ukončení tamních porad, T. G. Masarykovi, který tehdy pobýval ve Spojených státech amerických. K. 
Kramář je pod textem dokumentu, jenž je stylizován v plurálu, podepsán společně s dalšími šesti členy delegace, 
reprezentujícími domácí odbojové hnutí. Následující dokument z března 1930 je blahopřejný telegram, nedochovaný 
v originále, který zaslali zástupci Československé národní demokracie T. G. Masarykovi k jeho osmdesátým 
narozeninám. Kramář v něm figuruje jako předseda národnědemokratické strany. 
392 Viz dok. č. 55. Tímto dopisem z 8. července 1919 prezident Masaryk společně s ministrem A. Švehlou, tehdy 
zastupujícím ministerským předsedou, Kramářovi oficiálně sdělovali jmenování nového kabinetu, poté co téhož dne 
signovali listiny se zmocněním k rozpuštění stávající vlády. Tón tohoto oficiálního sdělení vyzněl v Masarykově 
podání dosti osobně, o čemž svědčí oslovení (Milý příteli), ale i text formulovaný v singuláru. A. Švehla tak vlastně 
připojil pouze svůj podpis, dodávající dokumentu formální platnost. S výjimkou práce SÍS, Vladimír, Karel Kramář : 
1860–1930 : život a dílo, Praha 1930, s. 301, kde je dokument editován, nese jak originál tak i opisy, příp. i ostatní 
edice, vždy Švehlův podpis. 
393 Viz dok. č. 2 a 4. Oba dokumenty se od sebe liší: první, radiogram z prosince 1918 psaný francouzsky a určený 
prezidentovi do Paříže, byl jakousi oficiální zdravicí, kterou Kramář napsal nejen jménem svým, ale „jménem vlády 
a československého lidu“. V druhém případě se jedná o telegram, z 20. prosince 1918, kterým premiér uvítal T. G. 
Masaryka při příjezdu do republiky a v němž vystupoval opět coby reprezentant vlády. Tentokrát však formuloval 
své pozdravy jen za svou osobu, tedy v singuláru (přestože se dochovaný rukopisný koncept od přetisku originálu liší 
užitím plurálu). 
394 U dok. č. 88 bylo nutné vyjít z publikované verze telegramu, neboť originál nebyl nalezen. Jednalo se o článek 
zveřejněný v periodickém tisku.  
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Heuristika byla uskutečněna v osobním archivním fondu K. Kramáře v Archivu 

Národního muzea v Praze (ANM), kde je uložena hlavní část Kramářových archiválií, tedy 

včetně korespondence s T. G. Masarykem. Malá část archivního fondu K. Kramáře je 

deponována v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, pracoviště Staré Hrady (LA 

PNP), jedná se o strojopisné opisy dokumentů, jejichž autorem je J. Jirásek, uloženy jsou v jeho 

osobním fondu tamtéž. Pro dobu, kdy K. Kramář zastával státní funkci, byla provedena sondáž 

v archivních fondech Národní výbor a Předsednictvo ministerské rady v Národním archivu 

v Praze (NA) a nepřinesla pozitivní výsledek, naopak drobný materiálový přínos vydal fond 

Československá národní rada v Paříži uložený ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském 

historickém archivu v Praze (VÚA–VHA). Pro stejné časové období byla heuristika uskutečněna 

také ve fondech Pařížský archiv a Telegramy došlé a odeslané I. Archivu Ministerstva 

zahraničních věcí v Praze (AMZV), kde bylo získáno několik jednotlivin korespondence T. G. 

Masaryk – K. Kramář. V případě T. G. Masaryka byla využita příslušná část archivního fondu 

Kancelář prezidenta republiky v Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze (AKPR) a 

vytěžen soubor Kramářovy korespondence z let 1919–1921 a část archiválií zhodnocena pro 

poznámkový aparát. Osobní archiv fond T. G. Masaryk v Archivu Ústavu T. G. Masaryka 

v Praze (AÚTGM) představuje nejpodstatnější položku Masarykových archiválií, i s většinou 

Kramářovy korespondence. V tomtéž archivu bylo doplňkově nahlíženo do fondů Ústav T. G. 

Masaryka a E. Beneš. Všechny tři fondy byly využity pro poznámky. Opominut nezůstal drobný 

fond T. G. Masaryk uložený v LA PNP v Praze ani skupina masarykian vmanipulovaná do fondu 

E. Beneš v ANM395.  

Z příslušného fondu AKPR bylo do edice zařazeno 37 dokumentů396, z ANM 29397, z 

AÚTGM 17398, z VÚA–VHA 4399 a z AMZV 3 dokumenty400. Zbývající 3 dokumenty, 

                                                           
395 ANM, f. E. Beneš, k. 46. Jedná se o oddíl – Písemnosti cizích osob/TGM. 
396 AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90, kde se nalézá korespondence přijatá od K.Kramáře. 
397 ANM, f. K. Kramář, k. 13 a k. 37 (viz dok. č. 92), kde se nalézá korespondence přijatá od T. G. Masaryka. Pro 
dok. č. 75 a 76 byl současně využit tamtéž f. A. Hajn, k. 160 s uloženou korespondencí T. G. Masaryka adresovanou 
K. Kramářovi. 
398 V AÚTGM je zde předkládaná korespondence evidována v následujících fondech: f. T. G. Masaryk, sign. Kor–
II–2, k. 700; sign. Kor–II–28, k. 703; sign. Kor–II–52, k. 708; sign. Kor–II–78, k. 713; sign. Kor–II–96, k. 717; sign. 
Kor–II–142, k. 725; sign. L–34, k. 593; sign. L–54, k. 613; sign. L–66, k. 625; sign. L–75, k. 634; sign. L–76, k. 
635; sign. R–Polsko–55, k. 515; sign. R–Těšínsko–3, k. 394; sign. V–VIII–15g/115, k 294; sign. R–osoby, k. 418; f. 
Ch. G. Masaryková, k. 4; f. ÚTGM/2, sign. VIII, k. 69; sign. VIII, k. 76; f. E. Beneš, oddíl I, sign. R 174/1, k. 248; 
oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Kromě korespondence přijaté od K. Kramáře ve formě originálu jsou ve f. T. G. 
Masaryk uloženy i opisy, příp. koncepty korespondence přijaté K. Kramářem od T. G. Masaryka (s výjimkou dok. č. 
6, kdy se jedná o originál). Ve fondu ÚTGM/2 se vyskytují fotokopie originálů dopisů a ve fondu E. Beneš se 
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nedochované v žádném z výše uvedených archivních fondů, bylo nutné dohledat v pramenech 

sekundární povahy – jedná se o historický sborník Naše revoluce401, editovaný J. Werstadtem, v 

němž byl otištěn jako faksimile originál telegramu s připojenou odpovědí v podobě konceptu – 

anebo v periodickém tisku402. 

 

Zásadním zdrojem z hlediska metodiky zpracování této práce, resp. její ediční části, byla 

publikace Zásady a vydávání novověkých pramenů z období od počátku 16. století do 

současnosti.403 Dokumentární část práce je strukturovaná do ediční poznámky, vlastní edice 

historických dokumentů, opatřených vědeckokritickým aparátem; další součástí jsou přílohy, 

které se bezprostředně vztahují k tématu práce a které jsou rovněž zhodnoceny vědeckokritickým 

aparátem; na závěr je přiřazen osobní rejstřík.  

Dokumenty jsou v edici uspořádány chronologicky. Napsány jsou v českém jazyce, 

kromě čtyř dokumentů editovaných v jazyce vyhotovení – což je ve třech případech francouzský 

jazyk a v jednom případě jazyk anglický.404 

Vědeckokritický aparát dokumentů má jednotnou podobu, tvoří jej záhlaví, dále stručný 

záhlavní regest, vnější popis dokumentu, jeho citace (údaje o uložení) a poznámkový aparát. V 

edici užité zkrácené záhlaví, uvozující každý dokument, obsahuje pořadové číslo dokumentu, 

datum a místo vzniku. Datace je v pořadí: rok, den, měsíc. Dokumenty nedatované či neúplně 

datované jsou vřazeny do chronologické řady na příslušném místě. Pokud se podařilo některý 

z datačních údajů doplnit, nachází se v [] a způsob dosažení údaje je popsán v příslušné textové 

nebo věcné poznámce. Dokumenty doručované telegrafickou cestou jsou datovány zpravidla 

dnem odeslání a na datum doručení je upozorněno v textové poznámce. Údaj o místu vzniku 

dokumentu je umístěn za datací. Název lokality je uveden u většiny dokumentů, jestliže tomu tak 

                                                                                                                                                                                            
nalézají německé překlady ve formě strojopisných opisů, které byly vytvořeny v roce 1944 L. Grundem (tytéž 
německé překlady jsou uloženy i ve f. K. Kramář v ANM). 
399 VÚA–VHA, f. Československá národní rada v Paříži, k. 1, kde se nalézají kopie korespondence přijaté od K. 
Kramáře (s výjimkou dok. č. 3, kdy se jedná o koncept psaný T. G. Masarykem). 
400 AMZV, f. Telegramy došlé a odeslané I, 1919, svazek 201–400; Pařížský archiv, Čs. delegace, 1919; Pařížský 
archiv, kniha č. 83, viz dok. č. 17; 18; 26.  
401 Viz dok. č. 4; 5. 
402 Viz dok. č. 88. 
403 ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol., Zásady a vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do 
současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie, Praha: Archivní správa 
Ministerstva vnitra ČR, 2002. 
404 Viz dok. č. 1; 2; 3; 16. Jde o stručné telegrafické zprávy. Ve dvou případech je autorem textů ve francouzštině K. 
Kramář, jednou užil téhož jazyka také T. G. Masaryk. Anglický text, adresovaný prezidentovi do USA, byl 
zformulován zástupci Národního výboru v Ženevě. Všechny tyto dokumenty jsou opatřeny překladem. 
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není, je důvodem nemožnost přesně jej stanovit. Byl-li místní údaj doplněn405, nachází se v [] 

s případným komentářem v poznámkovém aparátu. Záhlaví je spojeno s regestem, který přináší 

informace o původci a příjemci dokumentu a o jeho obsahu. Zde použitá forma regestu 

zpřístupňuje jen základní obsah dokumentu a graficky (odlišným typem písma) zvýrazňuje autora 

a adresáta dopisu. Základní formální údaje o dokumentu jsou náplní vnějšího popisu – který 

následuje ihned za záhlavím – informuje v první řadě o formě dochování a druhu písemnosti, za 

další o citaci dokumentu. Citací se rozumí údaj o místu či místech archivního uložení (i 

vícečetného v jednom archivním fondu). Citace se skládá z popisu instituce – archivu, názvu 

fondu, signatury a čísla kartonu. Ostatními náležitostmi vnějšího popisu jsou: způsob vyhotovení 

(rukopis, strojopis, tisk, fotokopie), při popisu originálu formát (šířka x výška), použité psací 

náčiní (pero, tužka) a rozsah (počet listů). Bylo-li užito dopisního papíru se záhlavím406, je 

popsán, stejně tak adresy na obálkách407, telegramech, jež jsou transliterovány. Nezbytnou 

součástí vnějšího popisu je též citace vědeckých edic, v kterých byl dokument publikován 

(opakovaně v podobě zkrácené citace). Výsledky pramenné, textové a historické kritiky 

dokumentů jsou náplní poznámkového aparátu, sestaveného ke každému dokumentu samostatně 

a řazeného vždy za samotný text dokumentu. Poznámkám věcným předcházejí poznámky 

textové, vycházející z pramenného a textologického rozboru dokumentů a zdůvodňující ediční, 

textovou úpravu a zpracování. K jejich označení slouží malá písmena latinské abecedy. Bylo jich 

užito pro popis následujících skutečností: a) vyznačení poznámek příjemce dopisu (jiných než 

pouhé vodorovné podtržení, které je vyznačeno plnou čarou)408. Vlastní text příjemce se nachází 

mezi uvozující dvojtečkou a závěrečnou tečkou, kterými jsou opatřeny všechny poznámky 

(včetně těch, jejichž obsahem jsou interpunkční znaménka); b) upozornění na podstatné varianty, 

pokud vznikly odlišné verze autorova textu; c) upozornění na odlišnosti jiných edic; d) překlad a 

objasnění významu některých cizojazyčných, přejatých, odvozených a zastaralých, dnes málo 

používaných a těžko srozumitelných výrazů409; e) správné znění zeměpisných názvů. V několika 

                                                           
405 Určena byla pro Kramářovy dopisy Paříž a Praha pro dopisy Masarykovy.  
406 K. Kramář v době výkonu funkce ministerského předsedy používal papír s hlavičkou Président du Conseil des 
Ministres de la République Tschécoslovaque nebo Ministerský předseda, někdy rovněž soukromý dopisní papír se 
záhlavím K. Kramář. T. G. Masaryk psal na několik typů úředních dopisních papírů odlišného formátu a materiálové 
kvality; byl to buď papír s hlavičkou President Československé republiky nebo President Československé republiky, 
memorandum, který byl opatřen rubrikou pro dataci s předtiskem „dne… 19..“. 
407 Obálky se dochovaly zcela výjimečně. 
408 Autorem většiny z nich byl Masaryk. Mají charakter věcných informací nebo komentářů slovy i členícími 
znaménky, např. !, ? a symboly nebo mají čistě grafický charakter, nejčastěji zatržení svislou čarou po straně textu. 
409 Překládány nebyly vlastní názvy a adresy. 
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případech, byl-li obsah poznámky totožný, se u textových poznámek opakuje v textu totéž 

písmeno vícekrát na různých místech. Druhý typ, tedy věcné poznámky (komentáře) přinášejí 

výsledky historické kritiky publikovaného dokumentu. Vysvětlují, hodnotí a popisují v širších 

souvislostech historická fakta obsažená v textu dokumentů. Jsou označeny arabskými číslicemi a 

umístěny na závěr každého dokumentu, za poznámkami textovými. Tematicky jsou značně 

různorodé, od bibliografických údajů410 přes resumé, výklad a komentář fakt či kontextu po 

identifikaci osob zmiňovaných v textu pouze rodným jménem nebo nepřímo. V jejich rámci se 

vyskytují i odkazy na jiné dokumenty nebo poznámky editovaného souboru korespondence. 

V několika případech byla poznámkována poznámka – pomocí symbolu * (příp. **) hned pod 

jejím textem.411  

 

Rukopisy byly přepsány s využitím pravidel transkripce – přesného kritického přepisu 

textu za užití současné grafické soustavy písma se zohledněním a ponecháním všech jazykových 

a jiných zvláštností textu. Texty dokumentů byly upraveny na základě současné pravopisné 

normy. Problematické čtení rukopisů vyústilo v potřebu užití edičních značek. Tam, kde v textu 

přetrvalo nejisté čtení, je vyznačeno [?], pokud zůstal text nečitelný zcela, je konkrétní místo 

označeno tímto způsobem […]. Pro upozornění na chybný text či věcnou chybu je použit znak 

[!], jinak jsou veškeré editorské zásahy do textu uvozeny []. Zjevné a běžné písařské chyby byly 

opraveny bez označení, podobně i chyby gramatické. Vycházejíc z obecných zásad transkripce 

jsou slova přejatá, přepsána ve zjednodušené podobě a s ohledem na český pravopis: např. při 

psaní zdvojených souhlásek – ff=f; gg=g; kk=k; ll=l; mm=m; nn=n; oo=o; pp=p; rr=r; ss=s; th=t; 

tt=t; block=blok; campagne=kampaň; detajl=detail; chef=šéf; konsequentní=konsekventní; 

loyálnost=loajálnost; liquidace=likvidace; oekonomický=ekonomický; prestige=prestiž; 

respect=respekt; revanche=revanš; dále při psaní s-z – analysovat=analyzovat; 

diplomatisovat=diplomatizovat; disposice=dispozice; fantasie=fantazie; filosofie=filozofie; 

intensita=intenzita; konservativci=konzervativci; kritisovat=kritizovat; kurs=kurz; 

mobilisační=mobilizační; organisace=organizace; positivní=pozitivní; 

praesident/president=prezident; representovat=reprezentovat; reserva=rezerva; příp. u slov s více 

                                                           
410V odkazování na zdroj informací byl použit citační úzus platný pro ČČH, stanovící pravidla jak pro citaci 
z monografické literatury, sborníků či edic tak i periodického tisku. Zkrácenou citaci uvádím tehdy, pokud jsou úplné 
bibliografické údaje uvedeny již dříve na jiném místě, v rámci vlastní edice dokumentů. 
411 Viz dok. č. 7 a 8. 
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upravovanými jevy – illuse=iluze; opposice=opozice; praesidium=prezidium. Postup v případě 

psaní a rozepisování zkratek a značek je takový, že v [] jsou rozepsány jen zkratky, u nichž 

existuje možnost různého čtení. Zbylé zkratky jsou jednak rozepsány bez vyznačení doplněné 

části v []412 anebo, jde-li o obecně srozumitelné značky a zkratky, nejsou rozepsány vůbec, 

dostaly však jednotnou úpravu.413 Specifikem je skupina zkratek datačních414 a pak zejména 

zkracování vlastních jmen osob či věcí, příp. zkratky označující nějakou reálii. Taková zkrácení 

byla rozepsána, pokud je bylo možné přesně určit – k čemuž napomohl často první výskyt, kdy 

autor nepoužil zkratku, nýbrž plné pojmenování. Konkrétně se jedná o: B., Ben.=Beneš; Čes. 

Slov., čsl.=československý; ČSR, Čsl. rep., republika=Československá republika; E.=Eim; 

G.=Grégr; MNO, min. nár. obrany=Ministerstvo národní obrany; N. l., Nár. listy, N. 

listy=Národní listy; N., Národ. shr., shrom.=Národní shromáždění; O.=Osuský; 

staroč.=staročeský; Štef.=Štefánik; V.=Vašatý. Rozepsáno bylo též oslovení m. p., m. př., m. 

příteli, mpříteli=milý příteli. Ostatní zkratky jsou v []. 

V souladu se současnou pravopisnou normou bylo opraveno psaní velkých a malých 

písmen. U osobních jmen, tj. především u příjmení, bylo upraveno nesprávné a nejednotné psaní, 

např.: Brzeskovská=Breškovská; Clement-Simon=Clément-Simon; Dullas=Dulles; 

Dyrych=Dürich; Filippe=Philippe; Jeoffre=Joffre; Kalnoky=Kálnoky; Körner=Koerner; 

Lobkowiz=Lobkowicz; Pelé=Pellé; Piccioni=Piccione; Smal-Stocki=Smal´ Stockyj; 

Štefanik=Štefánik; Veygand=Weygand; Wasilko, Wassilko=Vasilko. Jinak je tomu u 

zeměpisných názvů, ty upraveny nebyly a jejich dnešní znění je uvedeno v textové poznámce.415 

Kolísavé užívání vlastního názvu Mafie/Maffie bylo sjednoceno a užit tvar Maffie. Co se týče 

psaní ostatních slovních druhů – v případě podstatných jmen zůstala zachována některá slova 

jako nesklonná (ultimatum; Alice, Pellé), příp. byly ponechány v jiném rodě (prestiž) nebo 

v jiném tvaru (v ministerstvě; v tom smysle; hlasové; nápadové; národové). Zohledněno bylo i 

psaní koncovky ism (carism) a koncovky ť (budoucnosť; bytosť; samostatnosť). U přídavných 

jmen se jedná o rozkolísanost v užívání koncovky ný a ní (zahraničný) a neobvyklou podobu 

adjektiva výminečný – oba jevy nejsou upraveny. Na rozdíl od jiného jevu, kterým je nestejné 

                                                           
412 Např. conditio s. q. non=conditio sine qua non; franc.=francouzský; min., minist.=ministr, ministerstvo; p.=pan; 
pí.=paní; sl., slč.=slečna; zahr., zahran.=zahraniční atd. 
413 Jednalo-li se o ideogram, byl rozepsán v [ ] a s upozorněním v textové poznámce: Viz Červen[ý] †=Červený kříž 
(u dok. č. 20); §§=paragrafy (u dok. č. 28). 
414 Viz r.=rok; t.=tohoto [měsíce]; m. r.=minulého roku. 
415 Zeměpisné názvy byly však opraveny z hlediska pravopisného – např. Kiev=Kyjev. 



 154 

psaní vzláštní/zvláštní, to bylo upraveno do jednotného tvaru zvláštní. Dalším ponechaným 

charakteristickým znakem je tvar vzniknuvší ze spojení zájmene a předložky (naň, proň). Při 

psaní číslic byly upřednostněny arabské před římskými, pokud byla k číslovce řadové připojena 

koncovka, přetrvala v číselné podobě s doplněním o tečku, která nahradila koncovku. Došlo 

k sjednocení psaní 1.) na 1). Také tvary všecko, všeckny, všecken, všici byly ponechány.416 Za 

další – psaní sloves: nebylo sjednoceno užívání infinitivních koncovek (ti, ť a t) v dopisech 

psaných K. Kramářem. Bez zásahu zůstalo rovněž psaní těchto slovesných tvarů – odpuste; 

myslím s vámi (na vás); jen vám mluvil o tom (jen s Vámi); dejte se podívati Husákem (ať se 

Husák podívá). Naopak dnešním pravidlům bylo přizpůsobeno psaní příslovečných spřežek, 

předložek417 a předpon s-z. Specifikem Kramářova písemného projevu je spojka poněvač – 

nebyla tudíž nahrazena tvarem poněvadž – zatímco psaní spojky –li se řídí platnou pravopisnou 

normou. Konečně při přepisu interpunkčních znamének bylo postupováno tak, aby zůstaly 

zachovány smysl a větná stavba předlohy a pokud byla interpunkce doplněna či upravována tak 

jen v nezbytně nutných případech – dělo se tak podle stávající pravopisné normy.418 Vypuštěno 

bylo vkládání názvů periodik, článků, děl apod. do uvozovek.419 Opraveno bylo psaní velkých a 

malých písmen, pokud nebyl užit oficiální název, bylo v přepisu užito malého písmena – v tomto 

smyslu došlo k úpravě psaní národní shromáždění=Národní shromáždění; dohoda=Dohoda. 

Při přepisu rukopisů nebyl brán zřetel na autorské úpravy textu v podobě přepisů či škrtů. 

Naopak důsledně vyznačováno bylo podtržení (příp. strojopisné proložení) v textu dopisu – 

učinil-li tak původce, podtržení je zdůrazněno kurzívou, jestliže text podtrhl příjemce je slovo či 

pasáž textu vyznačena podtržením plnou čarou.  

 

Součástí edice jsou přílohy, které by měly posloužit k doplnění obsahu edice či jejích 

jednotlivých dokumentů. Dokumentární přílohu tvoří 3 dokumenty řazené chronologicky, 

editované v jazyce vyhotovení a zpracované dle stejných edičních zásad jako oddíl 

                                                           
416 Pokud se v textu vyskytlo datum vyjádřené pomocí lomítka, bylo nahrazeno tečkou – vyjma vlastní datace dopisů, 
která je reprodukována v původní podobě. 
417 Pouze předložka ku nebyla opravena, to ani případě, kde je to možné (např. ku straně). 
418 V textech dopisů se vyskytují mimo čárek i ostatní interpunkční znaménka jako dvojtečka, středník či pomlčka – 
všechny tyto znaky byly přepsány, vyjma pomlček na konci odstavců, ty byly vynechány. Při současném užití čárky 
a pomlčky bylo postupováno případ od případu bez důsledného držení se pravidel, spíše na základě kontextu a při 
současném užití pomlčky a závorky dostala přednost závorka. V textech se setkáme i s vyznačením zámlky pomocí 
…, které bylo ponecháno bez úprav.  
419 Rovněž v názvech organizací, psaných s uvozovkami, došlo k jejich vypuštění, viz „společnost 
národů“=Společnost národů. V tomto případě byla upravováno i psaní malého písmene.  
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korespondence. V rámci vědeckokritického aparátu byla dodržena jednotná podoba: záhlaví 

(odlišné je uvedení pořadového čísla dokumentu římskou číslicí), stručný záhlavní regest, vnější 

popis dokumentu, citace a poznámkový aparát. V příloze jsou zveřejněny dokumenty, které sice 

svou vnitřní formou neodpovídají stanovenému druhu publikovaných písemností, tedy 

korespondenci, ale domnívám se, že s ní bezprostředně souvisí svým obsahem a dokreslují tak 

určité, dle mého názoru, masarykovsko-kramářovský vztah determinující skutečnosti. Jedná se o 

memoranda – v prvním případě je autorem dokumentu T. G. Masaryk, který text svého veřejného 

prohlášení adresoval výkonnému výboru svobodomyslné strany v roce 1893. Tematicky i datem 

svého vzniku je na první pohled patrné, že tento dokument se z edice vymyká, avšak pro doplnění 

výkladu jsem jeho obsahu využila vícekrát – při analyzování korespondence (viz kapitolu 3.4.1) a 

pak především jako doklad rozpornosti mezi Kramářem a Masarykem v zastávaných principech 

politické praxe (viz kapitolu 2). Druhý v příloze zveřejněný dokument je zpráva napsaná K. 

Kramářem v Paříži a adresovaná, prostřednictvím ministerské rady, prezidentovi Masarykovi. 

Posledním dokumentem je memorandum sepsané E. Benešem, určené T. G. Masarykovi, v němž 

je detailně popsán osobní i pracovní poměr E. Beneše ke K. Kramářovi a především to, co se 

mezi oběma muži odehrávalo během mírové konference roku 1919 a Benešovo subjektivní 

zhodnocení Kramářova pařížského vystupovaní, včetně toho, jak se – dle jeho vlastního názoru – 

zhostil role prvního delegáta. Kusy editované v příloze byly zpřístupněny na základě originálů a 

s využitím fondů ANM420, NA421 a AKPR422. Veškeré výše uvedené ediční zásady týkající se 

transkripce textů lze vztáhnout i na dokumenty editované v příloze. 

Na závěr je zařazen seznam korespondence a dokumentů obsažených v příloze (v 

chronologickém pořadí) a jmenný rejstřík, odkazující na čísla dokumentů, včetně přílohy. 

Rejstřík podchycuje v abecedním pořadí jména osob (bez ostatních biografických údajů a 

osobních charakteristik423), jež se vyskytují v textech dokumentů i poznámkách (s výjimkou 

autorů citovaných bibliografických údajů). 

 

 

 

                                                           
420 ANM, f. K. Kramář, k. 13 
421 NA, f. A. Švehla, k. 346. 
422 AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. 
423 U osob, u nichž nebylo zjištěno křestní jméno, je uvedena stručná charakteristika. 
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5.2 Dosavadní stav vydávání korespondence Kramář – Masaryk 

 

Na korespondenci Karla Kramáře s T. G. Masarykem nebylo doposud možné narazit 

v žádné specializované edici dokumentů. Pokud byly jednotlivé dopisy uveřejňovány, tak veskrze 

jako pouhá součást edic jiného pramenného materiálu a pouze pro doplnění historických 

souvislostí či dokreslení historického výkladu. Nic to ovšem nemění na faktu, že jde o významný 

historický pramen, kterého však bylo využito v převážné míře tendenčně proti jeho samotným 

autorům, a to jako jakéhosi „důkazu“ jejich protisovětské politiky. Marxistické historiografii byly 

tyto dopisy svědectvím o nepřátelství obou politiků vůči sovětskému Rusku, které projevovali 

právě v přelomové etapě ruských dějin, kdy byl radikálně přetvářen dosavadní mocenský systém 

a nahrazován novým modelem státního uspořádání, formujícím se v letech 1917–1918. Při 

výkladu dějin československo-sovětských vztahů byly Kramářovy a zpočátku i Masarykovy 

aktivity vykládány jako zrada učiněná na československém národě a nepochopení významu 

československo-sovětské spolupráce pro jeho budoucnost. Toto ideologické zaměření se promítá 

do edičního způsobu i metodických zásad publikací a především do výběru pramenného 

materiálu. Přínos edic je tímto faktem do jisté míry ovlivněn a zeslaben. 

S přihlédnutím ke způsobu edičního zpracování korespondence a rovněž pro poznámkový 

aparát bylo využito pro potřeby diplomové práce následujících edic424: Boj o směr vývoje 

československého státu, I, II, kol. autorů (vyd.), Praha 1965, 1969. Z níže uvedených edic jde o 

jednu z nejnovějších prací a z hlediska stanovených edičních zásad i o práci nejpřehlednější, která 

také publikuje dokumenty na základě zásad vydávání novodobých pramenů. Ze samotné 

korespondence Kramář-Masaryk edituje nejvíce kusů.  

Jde o dva svazky ediční řady Prameny k ohlasu Velké říjnové socialistické revoluce a 

vzniku ČSR. Již název samotné edice, ale i koncepce celé ediční řady, napovídají, co bylo 

záměrem autorů. Totiž postihnout na základě výběru dokumentů pokud možno všechnu základní 

problematiku politického a sociálního vývoje ve sledovaném období, což znamená v případě 

prvního dílu mezi 28. říjnem 1918 a polovinou roku 1919 (do pádu první československé vlády) a 

v případě druhého dílu období od července 1919 (od nástupu nové koaliční vlády) do května 

1921 (založení Komunistické strany Československa). 

                                                           
424 Na případné odlišnosti ve způsobu editování jednotlivých dokumentů upozorňuji v ediční části této diplomové 
práce v rámci textových poznámek.  



 157 

Editováno je v nich 349, resp. 335 kusů dokumentů, které jsou rozděleny v prvním svazku 

do tří základních oddílů. V tom prvním je sledován aspekt zahraniční – vyskytují se v něm 

z velké části úřední dokumenty mapující průběh mírového jednání z pohledu československých 

delegátů a jejich zprávy zasílané do republiky, v nichž se odráží úsilí československých zástupců 

o zajištění hranic nového státu. Zvláště dopodrobna je tu zachycena otázka poměru k Polsku a boj 

o Těšínsko, stranou nezůstala ani problematická situace na východě země, tedy maďarský vpád 

na Slovensko. V druhém oddílu jde, s užitím soudobé terminologie, o zachycení činnosti tzv. 

buržoazie, čemuž můžeme porozumět tak, že tato část sumarizuje takové dokumenty, jež vznikly 

z činnosti státní správy – převážně Národního výboru československého a po jmenování vlády 

všenárodní koalice i z její činnosti, resp. jejích jednotlivých ministrů. Obsahem jsou i různé 

zákonné normy, novoroční prezidentský projev (1919), vládní prohlášení první československé 

vlády z 9. ledna 1919 či korespondence mezi E. Benešem a K. Kramářem. Hlavní náplní jsou 

dokumenty tematicky se dotýkající sociálního napětí, panujícího v československé společnosti 

nejsilněji v první polovině roku 1919, v důsledku nedostatečného zásobování. Editoři chtěli v této 

souvislosti poukázat na otázku potírání levicově-revolučních projevů v československé veřejnosti 

a naznačit tím snahu občanských politických stran posílit svůj mocenský vliv ve státě za cenu 

potlačování přirozených levicových tendencí ve společnosti. Ve třetím oddílu, označeném jako 

hnutí pracujících jsou otištěny doklady o dělnickém hnutí, bojujícím za své požadavky425 – jako 

byla osmihodinová pracovní doba, vyvlastnění velkostatků a provedení socializace. Převažují 

zprávy o stávkách, protestech o protidrahotních demonstracích, akcích proti lichvě apod.  

Publikovaný dokumentární materiál je opět značně různorodý, co se týče jeho typologie. 

Druhy dokumentů se pohybují od úředních relací, vyhlášek a rozborů přes memoranda, dopisy, 

telegramy, listy soukromníků až po vojenské rozkazy, letáky, instrukce, šifry. Značně rozsáhlá 

byla i heuristika. Kromě archivních fondů a sbírek byly použity pro účely edice i úřední tisky 

                                                           
425 Náznak zaujatosti vůči prvnímu československému premiérovi je možné vycítit v této ediční práci například z 
uveřejnění dokumentu, v němž si poslanec J. Lisý stěžuje ministerstvu sociální péče na postup demobilizačního 
výboru ve Vysokém nad Jizerou, neboť odmítá vyplácet podpory nezaměstnaným fy. Karel Kramář a spol. Ve 
stížnosti se píše rovněž o tom, jak „dělnictvo firmy Kramář & spol. ve Vysokém nad Jizerou bylo ode dne zastavení 
práce v závodě podporováno as 1 K denně bez ohledu na počet členů v rodině, takže dělnictvo to žilo v nesmírné 
bídě, když ceny životních potřeb tak nesmírně stouply…”. Viz dok. č. 255, s. 272, stížnost z 20. ledna 1919. 
Srovnejme s vyjádřením K. Kramáře – ten v roce 1914 v konceptu dopisu knížeti Františku L. Thunovi, mj. napsal: 
„Držím se zcela stranou, úplně v tiché odloučenosti podkrkonošské vesnice, ve které bydlím pátý měsíc, pečuji o 
výživu a práci svých dělníků, s nikým nemluvím než s osobami, jež jsou mi nejbližší...“. Viz PAULOVÁ, Milada, 
Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, I, Praha 1937, s. 251. 
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jako stenografické protokoly Národního shromáždění, věstníky ministerstev či sbírky zákonů. V 

určitých případech využili autoři i soudobý tisk, včetně regionálního.  

Druhý svazek bezprostředně navazuje na svazek první. Podobné je i druhové rozvrstvení 

dokumentů a rovněž i struktura edice, tedy rozdělení do tří chronologicky sestavených řad, 

přičemž tematicky tato struktura odpovídá svazku prvnímu. Obsahově pojednává první oddíl o 

dořešení slovenského problému čili obsazení východu Slovenska maďarskou armádou, dále a 

podstatněji o pokračování sporu o Těšínsko a v neposlední řadě o československém 

diplomatickém úsilí zaměřeném na úplný návrat československých legionářů do vlasti, 

z publikovaných dokumentů můžeme vysledovat počátky formování středoevropského uskupení 

tzv. Malé dohody. V druhém oddílu nás editoři svým výběrem dokumentů informují o vývoji 

domácích poměrů v příslušném období, kde stála v popředí zájmu otázka vládního programu a 

jeho naplňování, tedy jak si povede nově vytvořená vláda rudozelené koalice. Před tímto 

kabinetem v odrazu dokumentů stálo vyřešení problematiky postavení německé menšiny ve státě, 

podobně vzmáhající se separatistické hnutí na Slovensku, otázka autonomie Podkarpatské Rusi či 

z hospodářské problematiky pokračující nedostatky v zásobování nebo realizace zákonů o 

pozemkové reformě. Ve třetím oddílu je zmapována situace v sociálnědemokratické straně, 

krátce před jejím rozštěpením a rovněž v obecném měřítku sociální napětí ve společnosti 

způsobované zejména rostoucí nezaměstnaností, čehož dokladem jsou publikované zprávy a 

rezoluce z veřejných schůzí, manifestů a táborů lidu, konaných v průběhu roku 1919. 

Edice Boj o směr vývoje československého státu obsahuje 11 kusů z dochované 

korespondence K. Kramáře s T. G. Masarykem, v prvním je z toho editováno 6 kusů a v druhém 

zbylých 5, stejný poměr je i u následujícího srovnání, neboť dopisů odeslaných Kramářem 

z Paříže Masarykovi do Prahy je 6426 (z roku 1919) a Masarykových dopisů Kramářovi je 5427 (z 

roku 1919 a 1920). 

U zrodu další edice, které bylo využito na základě toho, že obsahuje část z kramářovsko-

masarykovské korespondence, stál ideologický záměr, jde o: Dokumenty a materiály k dějinám 

československo-sovětských vztahů, I, Č. Amort - A. Ch. Klevanskij - A. I. Nědorezov - J. 

Pivoluska (vyd.), Praha 1975 (vycházející paralelně v české a ruské verzi). 

V mluvě tehdejší historiografie si vytkli editoři této práce za cíl zachytit klíčové problémy 

vzájemných československo-sovětských vztahů a styků v jejich komplexnosti v přelomovém 

                                                           
426 Viz dok. č. 8; 9; 10; 12; 14; 18. 
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období let 1917–1922428. Edice dokumentů sleduje bilaterální vztahy na úrovni státní, stranické, 

diplomatické, hospodářské, vojenské i kulturní. První díl čtyřsvazkové edice mapuje období před 

vznikem samostatného československého státu od listopadu 1917 a končí dvěma dokumenty ze 

srpna 1922. Tento rozsah je zdůvodněn odkazem na dvě události, které měly rozhodným 

způsobem poznamenat budoucí československo-sovětské vztahy: bolševická revoluce (1917) a 

její ohlas v Československu a podpis prozatímní smlouvy mezi ČSR a RSFSR (1922). 

„Dokumenty“ byly výborem z československých i ruských archivů. V prvním svazku bylo 

publikováno celkem 453 historických dokumentů, které jsou druhově různorodé. Prolínají se 

v něm dokumenty oficiální s dokumenty povahy spíše soukromé, jako je právě korespondence. 

Převažují však zprávy, diplomatické nóty a relace, oficiální telegramy a radiogramy, vojenská 

hlášení či rozkazy, tiskové zprávy a prohlášení nebo novinové zprávy a sdělení; nechybí ani 

výňatky z projevů, memorand či usnesení. 

Pokud se jedná o korespondenci, byly editovány pouze dva dopisy, jejichž autorem byl K. 

Kramář. V jednom případě jde o dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 23. ledna 1919429, 

v kterém se Kramář zmiňuje o možnosti případného spojeneckého zásahu v Rusku a hodnotí 

postoje jednotlivých dohodových politiků přítomných v Paříži k této otázce. V druhém případě 

jde o výňatek z dopisu K. Kramáře manželce N. N. Kramářové z 28. ledna 1919, vyznívající 

v podobném duchu.430 Jedná se tedy o jednotliviny, i když řádově je zastoupena korespondence 

v edici více, neboť jsou v ní publikovány také dopisy, které zasílal E. Beneš prezidentovi, příp. 

ministerské radě, z Paříže do republiky či telegrafické zprávy K. Kramáře A. Švehlovi. 

Publikované dokumenty dávají nahlédnout na počátky legionářského hnutí v Rusku (za 

výrazného přispění T. G. Masaryka), na formování legií z válečných zajatců, dále na jejich 

spoluúčast v protisovětské ozbrojené intervenci. Zpravují nás o politických aktivitách směřujících 

k podpoře a uskutečnění spojeneckého intervenčního plánu. Edice klade důraz na postižení stavu 

dezorganizace a morálního úpadku československých legionářů na Sibiři a jejich odporu vůči 

Kolčakově vojenské diktatuře. Nechybí ani doklady spolupráce představitelů československé 

vrcholné politiky s ruskou demokratickou emigrací, přičemž můžeme sledovat navazování 

                                                                                                                                                                                            
427 Viz dok. č. 46; 48; 57; 72; 73. 
428 Viz Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, I, s. 12. 
429 Viz dok. č. 8. 
430 Drobné odkazy a výňatky z korespondence K. Kramáře a T. G. Masaryka z roku 1919 objevíme v edici 
Dokumentů a materiálů k dějinám československo-sovětských vztahů v komentáři, kterým autoři opatřili jednotlivé 
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vzájemných kontaktů a vyústění ve stav, kdy se mladá Československá republika stala 

významným útočištěm ruských emigrantů. Jako protiklad této činnosti mají působit dokumenty 

zaznamenávající činnost československé levice v dané době. Rozumí se tím především 

probouzení se radikálního křídla sociálnědemokratické strany, jež vyústilo ve vznik 

Komunistické strany a v neposlední řadě aktivita socialistických stran, zacílená na dosažení 

dohody se sovětskou mocí, která by vyvrcholila navázáním diplomatických vztahů s moskevskou 

bolševickou vládou a tím uznání existence Sovětského Ruska de iure. 

Zveřejněné materiály z roku 1922 nás seznamují s dokumenty, které předcházely 

samotnému podpisu československo-sovětské dohody v červnu tohoto roku. Jde o diplomatické 

nóty vyměňované mezi zahraničními úřady obou zemí a v konečné fázi nařízení o uvedení 

československo-sovětské smlouvy v platnost a navázání spolupráce se zastupitelským úřadem 

Sovětského Ruska v ČSR. 

Další pomůcku představuje edice Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. 

Masaryka, F. Nečásek - J. Pachta - E. Raisová (vyd.), Praha 1953.  

Autorským záměrem při zpracovávání tohoto sborníku bylo publikovat písemné doklady, 

které byly nalezeny v AKPR a v Masarykově soukromém archivu, který byl pro dobu 1918–1920 

doplněn materiály z VHÚ a na jejich podkladě, jak sami autoři v úvodu práce uvedli, „zbořit“ 

Masarykův mýtus a legendu o masarykovské republice. S ohledem na nastavené ediční zásady 

lze skutečně mluvit o této práce jako o sborníku dokumentů, nežli o edici historických pramenů. 

Materiál není uspořádán důsledně chronologicky, navíc k základnímu dokumentu je často 

včleněna příloha časově nekorespondující se samotným dokumentem, forma záhlaví je 

nejednotná, tak se ne vždy dozvídáme, zda autoři pracovali s originály či z kopiemi, příp. s opisy 

dokumentů, stejné je to s informacemi o uložení. Edice nám předkládá celkem 89 písemných 

dokumentů, avšak editováno je více kusů, vzhledem k již vzpomenutému zařazení příloh. Jedná 

se o pramenný materiál vzniklý mezi léty 1918 (únor) – 1935 (únor), jeho výběr není tematicky 

jednotný. Podobné je to i s typologií dokumentů, ale vesměs převažuje osobní a úřední 

korespondence, soukromé rukopisné záznamy TGM či jeho tajemníka Vasila Kaprálka Škracha, 

od roku 1930 pak Antonína Schenka. Nalezneme tu i výňatky z memorand nebo novinové 

interview.  

                                                                                                                                                                                            
dokumenty. Kupříkladu je zde editován rozhovor T. G. Masaryka pro francouzský deník Le Temps z února 1919 a 
Kramářova odezva na něj.  
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Pokusím-li se specifikovat tematický záběr edice, zabývá se především vztahy Tomáše G. 

Masaryka k Jaroslavu Preissovi, řediteli Živnostenské banky, které mají sloužit jako důkaz 

Masarykova napojení na tzv. velkokapitál či velkoburžoazii a tím charakterizovat první republiku 

jako symbol korupce a těžící z úzké propojenosti politiky a hospodářství. Prostřednictvím 

Masaryka měl právě J. Preiss vydatně ovlivňovat dění v československé meziválečné politice a 

působit na politiku jednotlivých vládních kabinetů. Publikovány jsou četné záznamy o 

návštěvách a společných večeřích (vepřových hodech) T. G. Masaryka s J. Preissem. Zveřejnění 

a komentář k jedné z Masarykových rukopisných poznámek působí dosti nešťastně. Masarykův 

záznam je opatřen následujícím regestem: „Masaryk nemyslí, že je chybou blahopřát dceři 

šlechtického velkostatkáře k svatbě“431. Dále nechybí doklady Masarykova vlivu na 

československý tisk či na vedení Pozemkového úřadu. Těžiště práce spočívá ve sledování 

vnitropolitické situace Československé republiky ve dvacátých a na počátku třicátých let.  

Ze souboru korespondence Karel Kramář – T. G. Masaryk byl editován pouze jediný 

dokument, dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi z 3. července 1919432, uveřejněný zejména 

s ohledem na obsah, v němž se vyskytuje zmínka o Masarykových schůzkách s B. Savinkovem. 

Převažuje tu spíše korespondence mezi E. Benešem a T. G. Masarykem z roku 1918 a dále z 

průběhu pařížské konference, ovšem zdaleka největší prostor dostaly dopisy (záznamy) Přemysla 

Šámala, přednosty prezidentské kanceláře, nejvíce jsou z nich editovány ty, jež adresval P. Šámal 

J. Preissovi. 

Dokumenty o protisovětských piklech československé reakce. Z archivního materiálu o 

kontrarevoluční činnosti Masaryka a Beneše v letech 1917-1924, F. Nečásek - J. Pachta (vyd.), 

Praha 1954. 

Jedná se o doplněk k předcházející edici – Dokumenty o protilidové a protinárodní 

politice T. G. Masaryka z roku 1953. Pří přípravě této edice se jejím autorům podařilo 

nashromáždit další materiál, který byl využit samostatně k vydání této práce. Ta se soustřeďuje 

na zachycení a popis Masarykových a Benešových kontaktů s ruskou protibolševickou emigrací. 

Zdůrazněny jsou tu vazby T. G. Masaryka a později i E. Beneše na jednoho z vůdčích 

představitelů ruského demokratického hnutí v zahraničí, na Borise V. Savinkova. Publikovány 

jsou doklady této vazby, a to od prvního Masarykova setkání s tímto ruským politikem, které 

proběhlo v Londýně roku 1917 a o němž si Masaryk učinil vlastnoruční záznam.  

                                                           
431 Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka, dok. č. 29/I, s. 106. 
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Sborník dokumentů je rozdělen do dvou částí, nikoliv z hlediska časového, nýbrž 

z hlediska věcného. První část se zaměřuje na výše uvedenou tematiku a je vymezena roky 1917–

1924. Právě v srpnu roku 1924 se konal soudní proces s B. Savinkovem. Jako další svědectví pro 

doložení Masarykovy potažmo Benešovy protisovětské činnosti slouží korespondence mezi E. 

Benešem a B. Savinkovem spadající do období od počátku roku 1919 až do listopadu 1923. 

Druhá část pak shrnuje dokumenty, které mají dokládat, „jak československá buržoazní vláda 

podporovala v letech 1921–1922 široce založenou protisovětskou činnost emigrantské eserské 

organizace“433. Ve skutečnosti obsahuje druhá část pouze 10 dokumentů z období prosinec 1920 

až prosinec 1921. Záměrem edice bylo rovněž snížit význam a dopady československé zahraniční 

akce, zeslabit Masarykovy zásluhy o vytvoření samostatného státu a zpochybnit jeho 

zahraničněpolitickou koncepci spočívající v orientaci na západní země.  

Celkem edice zpřístupňuje 52 dokumentů, z nichž jednoznačně převažuje korespondence 

– soukromá, příp. jsou zde otištěny rukopisné záznamy z osobního Masarykova či Benešova 

archivu, výjimkou jsou dokumenty z procesu s B. Savinkovem – z tohoto soudního řízení je 

editována značná část dokumentů, neboť Savinkov v jedné ze svých výpovědí hovořil o své 

spolupráci s československými představiteli a o jejich podpoře ruského nebolševického hnutí. 

Podpora měla být převážně materiální, tedy finanční a dostalo se proto i na známá fakta ohledně 

finančního obnosu, který měl Savinkov obdržet od Masaryka jako příspěvek na teroristický boj, 

jehož součástí se měl stát i atentát na V. I. Lenina. Jako doklad Masarykových kontaktů se 

Savinkovem v tomto smyslu působí i Kramářův dopis poslaný prezidentovi 3. července 1919, 

otištěn je v celém znění na základě kopie434. Co se týče dopisů Kramář-Masaryk, je editován 

tento jediný kus. 

 

Ostatní použité edice: MASARYK, Tomáš Garrigue, Cesta demokracie, I, V. Fejlek - R. 

Vašků (vyd.), Praha 20032 (Spisy TGM 33); MASARYK, Tomáš Garrigue, Cesta demokracie, 

IV, V. Fejlek (vyd.), Praha 1997 (Spisy TGM 36); Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby 

pařížských mírových jednání v roce 1919, II, Z. Šolle (vyd.), Praha 1994. Jedná se o edici 

zpřístupňující takřka 100 dopisů vyměněných mezi dvěma pisateli, na jedné straně E. Benešem a 

na straně druhé T. G. Masarykem. Vzhledem k sledovanému období v rozmezí mezi 7. říjnem 

                                                                                                                                                                                            
432 Viz dok. č. 51. 
433 Dokumenty o protisovětských piklech československé reakce, s. 5. 
434 Viz dok. č. 51. 
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1918 a 14. prosincem 1919 a totožnému tématu, tedy výměny dopisů mezi Paříží a Prahou v době 

konání mírové konference roku 1919, je nasnadě, že se tato edice stala neopominutelnou 

pomůckou a byla plně využita nejen pro poznámkový aparát v ediční části, ale i při rozboru 

korespondence. Avšak zároveň je nutné podotknout, že se jedná o práci s určitými editorskými 

nedostatky. Z. Šolle editoval i 2 ks korespondence Kramář-Masaryk, otištěné jako přílohy. 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, J. Dejmek - F. Kolář a kol. (vyd.), 

Praha 2001. 

Ostatní použité vědecké publikace: WERSTADT, Jaroslav, Skrytý Masaryk, Praha 1938; SÍS, 

Vladimír, Karel Kramář : 1860–1930 : život a dílo, Praha 1930; Dr. Karel Kramář : život – dílo – 

práce vůdce národa, V. Sís (vyd.), Praha 1936, 1937; Odkaz a pravda Dr. Karla Kramáře, V. Sís 

(vyd.), Praha 1939; PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu, II, Praha 1991; OPAT, Jaroslav, 

Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka, Praha 2003; Naše revoluce, roč. 13. V tomto případě 

se jedná o čtvrtletní historický sborník, jehož vydavatelem byl Svaz národního osvobození a 

majitelkou Československá obec legionářská. Hlavním redaktorem čtvrtletníku, vycházejícího 

mezi léty 1923–1938 v Praze, byl J. Werstadt a v roce 1937 v něm byla otištěna faksimile 

telegramu předsedy vlády K. Kramáře prezidentu republiky z 20. prosince 1918 i s vlastnoručním 

konceptem Masarykovy odpovědi. 

 

5.3 Osobní archivní fond Karla Kramáře 

 

Po Kramářově smrti v roce 1937 vytvořili jeho osobní a političtí přátelé Společnost dr. 

Karla Kramáře, jejímž aktuálním úkolem byla péče o nemovitosti (o vily v Praze a ve Vysokém 

nad Jizerou) a evidence zbývajícího movitého jmění po tomto významném československém 

politikovi.  

Problém Kramářovy pozůstalosti byl ve své době poměrně aktuální, neboť Karel Kramář 

zemřel bez potomků, navíc jeho manželka Naděžda N. Kramářová zemřela necelý půlrok před 

svým manželem, 3. prosince 1936435, a ačkoli Kramář do politického dění vstupoval více než jen 

dobře finančně zajištěn, opouštěl jej v úplně opačné ekonomické situaci. Svým dědicům zanechal 

                                                           
435 Tato situace také přiměla K. Kramáře k přepsání poslední vůle. Svou první závěť napsal v prosinci 1906 a druhou 
v červenci 1932, vždy pod tlakem velkých zdravotních potíží. V poslední vůli z roku 1932 ustanovil svým dědicem 
svou ženu N. N. Kramářovou, tím však, že zemřela dříve než Kramář, byl přinucen svou poslední závěť z 5. května 
1937 upravit. Strojopisný opis tohoto dokumentu je uložen ANM v pozůstalosti K. Kramáře, k. 135. 
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kromě nemovitého majetku i značné dluhy na něm váznoucí. Jako případní dědicové přicházeli 

v úvahu jen Karel Vodseďálek starší, Kramářův bratranec z matčiny strany a ředitel libštátské 

tkalcovny. Dále Vodseďálkův syn, rovněž Karel, který se stal roku 1928 vedoucím mechanicko-

technického oddělení textilky Rollfs & Cie ve Frýdlantu a do třetice Miloslav Vodseďalek, také 

zainteresovaný v Kramářových rodinných podnicích, tentokrát šlo o ředitele Libštátských 

textilních závodů, spol. s. r. o. v Košťálově.436 Avšak největším hráčem v pozůstalostním řízení 

zůstávala Společnost Karla Kramáře. Tato instituce byla založena 2. května 1937 a tehdy byly 

zároveň ustanoveni i její členové, kteří na sebe měli převzít Kramářovo duchovní i hmotné 

dědictví. Společnost představovaly tyto osoby: Bohdan Bečka, Bohumil Němec, Ladislav Grund, 

Vojtěch Horák, Jan Beneš a Jan Hochman.437  

Na základě Kramářovy poslední vůle z května 1937438 získala Společnost skutečně 

největší podíl z Kramářova dědictví. V závěti se výslovně uvádí, jak se má postupovat při správě 

Kramářova majetku. Společnosti připadlo právo na vlastnictví vil v Praze439, ve Vysokém nad 

Jizerou440, dále akcií firmy Rolffs & Cie, Pražské akciové tiskárny, cenných papírů, hotovosti na 

účtech, movitého majetku, šperků. Kuratorium mělo spravovat i veškeré písemnosti vzniklé 

z činnosti dr. Kramáře a jeho knihovnu. Zajímavé je to, jak si Kramář vymínil, k jakým účelům 

by pražská a vysocká vila, po smrti jejího majitele měly sloužit. Z vily v Praze v ulici Na Baště 

sv. Tomáše se měla stát „kulturní památka, shrnující a soustřeďující památky a doklady mé 

politické práce a obrazu mé doby“441. Vila ve Vysokém měla sloužit ke zdravotnímu osvěžení 

umělců a vědců („nikoliv jako útulek pro přestárlé a ozdravovna“442). Kramáře jeho zášť ke 

všemu socialistickému neopustila ani při sepisování poslední vůle, neboť v ní výslovně zdůraznil, 

                                                           
436 VANDROVCOVÁ, Miroslava, Dědicové Karla Kramáře, in: Časopis národního muzea–řada historická, roč. 175, 
č. 3–4, 2006, s. 164–165. 
437 Společnost vznikla za účelem péče o Kramářovo muzeum, knihovnu a spisy, které měla navíc i vydávat. Dále 
měla konat přednášky, schůze a podobné akce, směřující k udržení povědomí o K. Kramářovi. Též měla dohlížet na 
provoz nakladatelství či vydávat umělecké spisy, výrobky a v neposlední řadě postarat se o majetek po Karlu 
Kramářovi. 
438 Zhodnocením Kramářových závětí se zabývala M. Vandrovcová, Dědicové Karla Kramáře, in: Časopis národního 
muzea–řada historická, s. 163–176. Tři Kramářovy poslední vůle byly publikovány jako součást dokumentární 
přílohy sborníku Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí, L. Běloševská - Z. Sládek (vyd.), Praha 
2003, s. 122–128. 
439 ŠETŘILOVÁ, Jana, Kramářova vila, tamtéž, s. 47–51. 
440 PRŮKOVÁ, Martina, Osudy Kramářovy vily ve Vysokém nad Jizerou, in: Slovanský přehled, 2004, roč. 90, č. 4, 
s. 637–655. 
441 Viz ANM, f. K. Kramář, k. 135. 
442 Tamtéž. 
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že si nepřeje, aby jeho vily využívali žurnalisté, kteří „jsou nebo byli členy redakcí 

socialistických“443. 

Od roku 1940 se datuje spolupráce Společnosti Karla Kramáře s Národním muzeem. 

Sešly se při koncipování výstavy o K. Kramářovi. Na základě této součinnosti vznikla dohoda o 

další kooperaci do budoucna, když se obě instituce smluvily, že došlo-li by k nucenému zániku 

Společnosti, přejde veškerý majetek bezplatně na Národní muzeum. Zatím se stal správcem vily-

muzea K. Kramáře L. Grund, který začal ihned s pořádáním a soupisem Kramářových písemností 

i celé knihovny. V letech 1946–1947 byla Společnost Karla Kramáře rozpuštěna, majetek předán 

Národnímu muzeu. Oddělení starších českých dějin převzalo trojrozměrné předměty (obrazy, 

busty, plakety). Knihovna Národního muzea přejala knihovnu K. Kramáře a Archiv Národního 

muzea písemnou osobní pozůstalost K. Kramáře. Kramářův osobní fond byl velice záhy 

zpřístupněn. První verzi soupisu písemností dokončil L. Grund v roce 1942, konečnou pak o dva 

roky později444. První práce na fondu, poté co přešel do majetku Archivu Národního muzea, 

podnikl archivář Rudolf Vindiš. V roce 1949 začal s chronologickým řazením písemností a 

s jejich sčítáním, avšak jeho práce nespočívala v systematizaci fondu dle platných pravidel, ale 

spíše jen v jeho přeřazení. Odpovídající podobu dali fondu až Aleš Chalupa a Karel Petrů, kteří 

jej uspořádali a zinventarizovali v letech 1960–1961. Z jejich činnosti vzešlá archivní pomůcka 

pro fond K. Kramář zůstala platná, alespoň v základních rysech, až dodnes445. Přepracování 

fondu, ke kterému se přistoupilo v roce 2001, bylo na přelomu let 2005/2006 dokončeno s tím, že 

byly uspořádány dodatky a po revizi kartonů zpracovaných A. Chalupou také nově uspořádán 

původní celek a vytvořen nový inventář446. Ten dostal modernější podobu zpracování, jeho 

struktura byla zjednodušena, což vyústilo k zpřehlednění fondu a lepší orientaci v něm. Dále byl 

opatřen inventárními čísly. Fond je uložen ve 157 kartonech, přičemž jeho celkový rozsah je 

4326 inventárních čísel a 18, 27 bm. 

 

                                                           
443 Tamtéž. 
444 ANM, f. K. Kramář, k. 135 a 136. 
445 CHALUPA, Aleš, K. Kramář. Inventář. Úvod. Praha: Archiv Národního muzea, Praha 1962. K. Petrů pořídil 
k fondu katalog fotografií, diplomů a příbuzného materiálu, dnes ztracený. 
446 PETRŮ, Karel - CHALUPA, Aleš - VANDROVCOVÁ, Miroslava, Karel Kramář (1860-1937), Praha 2006, 187 
s. Inventář je zpracován v systému BACH. Má následující strukturu: I. Biografický materiál; II. Korespondence; III. 
Rukopisy vlastní; IV. Dokumentační materiál související s Kramářovou veřejnou činností; V. Členové rodiny a 
příbuzní; VI. Ilustrační materiál; VII. Cizí práce. Zaznamenává i ztráty. 
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K charakteristice fondu Karla Kramáře: Struktura Kramářova osobního fondu odpovídá 

pravidlům pořádání osobních pozůstalostí. Jednou z nejvýznamnějších složek fondu (i co se 

rozsahu týče) je bezpochyby Kramářova osobní korespondence. Při jejím pořádání bylo možné 

vycházet z původního rozdělení, které zavedl sám Kramář, ten si velmi pečlivě shromažďoval 

veškerou korespondenci i jiné osobní písemnosti, z nichž za jeho života nebylo patrně nic 

skartováno.447 Korespondence byla ukládána chronologicky a rozčleněna do skupin. Tato forma 

byla ponechána. Chronologickým způsobem byly v pořadačích ukládány rovněž i kopie 

odeslaných dopisů a odpovědí. L. Grund byl nucen k takovému výběrovému řešení přistoupit, 

vzhledem k značnému rozsahu samotné korespondence, ale rovněž z toho důvodu, že 

významnější dokumenty byly určeny pro muzeum K. Kramáře, aby mohly prokazovat význam 

svého zůstavitele. Podobně i Chalupa s Petrů ponechali nestandardní členění pomocí uměle 

vytvořených souborů v rámci oddílu korespondence, která tím získala komplikované, ale logické 

členění. Osobní korespondence zůstala bez radikálnějších zásahů, na rozdíl od jiných součástí 

fondu, i po poslední revizi.  

Kramářovy dopisy dnes nalézáme rozdělené do základních skupin. Jejich hlavní část byla 

seskupena podle autorů a pisatelů v abecedním pořádku. Jedná se o nejcennější část 

korespondence, obsahující materiál osob, vyčleněných z původní jednolité řady. Zbytek české 

(německé i jinojazyčné) korespondence zůstal ponechán v chronologicky jednotné řadě, do této 

byla ještě za Kramářova života shrnuta „méně důležitá korespondence“, což jsou veskrze dopisy, 

obsahující žádosti o intervence, projevy úcty a komentáře ke Kramářovým projevům, méně 

důležité zprávy o vnitropolitických záležitostech atd. Samostatnou skupinu tvoří soubory 

pozdravů a blahopřání, zasílaných Kramářovi při nejrůznějších příležitostech (jako byla různá 

výročí, životní jubilea, narozeniny, soustrasti při úmrtí členů rodiny apod.). Odděleně jsou 

evidovány též dopisy a zprávy od nejrůznějších korporací, spolků a institucí, jež nebyly 

spojovány s písemnostmi jednotlivců. Vedle všech těchto skupin zůstává jako samostatný celek 

Kramářova ruská korespondence, v níž se až na malý zlomek z předválečného období, jedná 

vesměs o písemné styky s ruskou emigrací (v podobě všemožných proseb a žádostí, s nimiž se 

ruští emigranti na Kramáře obraceli).  

Rozsah korespondence a množství odesilatelů svědčí o společenském významu a vlivu, 

který Kramář ve své době měl a také o přízni a respektu, kterou požíval, což je zřejmé z množství 

                                                           
447 Viz CHALUPA, A., K. Kramář. Inventář, s. 2. 
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dopisů, kterými se na něj pisatelé obraceli s nadějí v pomoc, přímluvu či doporučení. Vzhledem 

k tomu, že politická kariéra K. Kramáře trvala déle jak pětačtyřicet let, překračuje korespondence 

rámec daný lety 1889–1937 a zachytit se v ní dají kromě čistě osobních záležitostí i informace 

veřejně politického rázu. 

Za pozornost stojí rovněž i oddíl nazvaný Dokumentační materiál související 

s Kramářovou veřejnou činností, který vedle korespondence představuje druhou nejvýznamnější 

složku fondu. Je rozdělen na základě věcné charakteristiky a dále řazen chronologicky. V první 

části obsahuje materiál do roku 1914, tedy Kramářovo působení na říšské radě a na zemském 

sněmu. Pod písmenem B jsou evidovány písemnosti spadající do období první světové války a 

domácího odboje, resp. zprávy a dopisy o vzniku a osudech českých legií v Rusku (což je 

v podstatě materiál vzniklý sbírkovou činností, scházející se u Kramáře ještě dlouho po válce), 

pod písmenem C navazují dokumenty z jednání v Paříži (tzn. spisy z let 1919–1920, převážně se 

jedná o dokumenty tištěné povahy ve formě memorand či zpráv, nechybí ani mírové smlouvy; 

osobní deník, vedený Kramářem v Paříži je dnes bohužel ztracen a ve fondu se podobně jako 

Möllersdorfské sešity nenachází). Velký celek tvoří materiál k vnitropolitické situaci 

v poválečném Československu, v inventáři pod písmenem D, mapuje vnitropolitickou situaci 

v ČSR a kvůli rozsahu je rozdělen do tematických celků s tímto zaměřením – státní správa, 

volby, národnostní otázky, zemědělství, daně, finance, Slovensko, právní a soudní záležitosti, 

samospráva, doprava, železnice, školství, církev, kultura, průmysl, obchod, živnosti, sociální a 

zaměstnanecké záležitosti. Samostatný zůstal celek věnovaný politickým stranám, v nichž byl K. 

Kramář činný (Národní demokracie, Národní sjednocení). Pro účel edice posloužily zejména 

archiválie z oddílu mapujícího Kramářovu činnost jako ministerského předsedy a účast na 

jednání v Paříži.  

Prostor je věnován i Kramářovu sporu s E. Benešem. Nechybí kompletní materiál 

k arbitrážnímu řízení i s Benešovými a Kramářovými texty.  

Svou důležitost má ve fondu K. Kramář i problematika SSSR a ruské emigrace. Kramář 

například pravidelně dostával nejrůznější oběžníky a materiály protibolševických organizací 

(Entente Internationale contre la III. Internationale) a mnohé se dozvídáme o poskytování 

finanční pomoci ruským uprchlíkům, což dotvrzují účetní doklady pro emigranty z Ruska. 

Nechybí ruský tisk.  
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V oddílu Ilustrační materiál jsou uloženy dokumenty a písemnosti vzniklé z činnosti 

Společnosti K. Kramáře (ne nepodstatné z hlediska pozdějších osudů Kramářovy pozůstalosti), 

včetně korespondence Společnosti. Písemnosti jsou řazeny chronologicky a týkají se ponejvíc 

dědického vypořádání a správy majetku. Nachází se zde i soupis písemností z pozůstalosti, 

pořízený L. Grundem. 

Do inventáře nebyla zahrnuta část Kramářovy knihovny, obsahující především publikace 

s vlastnoruční autorskou dedikací Kramářovi, jakož i řadu tisků k dějinám československého 

odboje za první světové války, publikace o vnitropolitické a hospodářské i sociální situaci 

v prvorepublikovém Československu, anebo různé tiskoviny. 

Další drobnosti z pozůstalosti Karla Kramáře lze nalézt v LA PNP, Masarykově ústavu – 

Archivu Akademie věd ČR, Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech a Muzeu ve Vysokém nad 

Jizerou. Do fondu přibyl materiál z Kramářova válečného procesu, delimitovaný do té doby 

v NA. 

Práce s fondem K. Kramáře448 v ANM byla nezbytnou součástí heuristiky a ediční práce 

na edici korespondence. Fondu bylo využito i pro poznámkový aparát a rovněž i při zpracovávání 

analytické studie. 

 

5.4 Osobní archivní fond Tomáše G. Masaryka 

 

T. G. Masaryk, stejně jako K. Kramář, před svou smrtí učinil rozhodnutí zřídit instituci, 

která by pečovala o dědictví po prvním československém prezidentovi a zároveň chránila a dále 

rozvíjela jeho odkaz. V případě TGM byl na úkor hmotného zdůrazňován odkaz duchovní. 

Masarykovým záměrem bylo vytvořit z existujícího archivu a knihovny jednotnou instituci 

sloužící v prvé řadě veřejným účelům. Zcela jistě rozčarován by byl zakladatel státu z toho, 

jakým způsobem bylo jím deklarované poslání této veřejné instituce naplňováno a hlavně, po jak 

dlouhé době od založení mohl být program její činnosti uskutečňován – alespoň s minimálními 

hmatatelnými výsledky. 

                                                           
448 Vzhledem k započetí první etapy edičních prací na edici korespondence Kramář-Masaryk před rokem 2006, tedy 
před dokončením nové archivní pomůcky ke Kramářovu fondu, byla většina informací čerpána z inventáře 
původního, vypracovaného A. Chalupou v roce 1962. Stejně tak byl výchozím zdrojem při veškerých odkazech na 
archivní materiál uložený v ANM ve fondu K. Kramář. K popisu historického vývoje fondu a jeho charakteristiky 
byl využit již i inventář novější z roku 2006. 
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Dne 23. července 1932 byla založena nadace Ústav T. G. Masaryka, na základě 

prezidentova podpisu pod Věnovací listinou449. Součástí zakládacího aktu bylo i svěření 

prezidentovy soukromé knihovny a archivu do správy nově ustavené nadace. TGM se 

spolupodílel na kodifikaci úkolů, pravidel fungování a určení pracovní náplně ústavu, který 

započal svou činnost – pod vedením jmenovaného kuratoria – teprve dva roky po vystavení a 

podepsání Věnovací listiny, tedy v roce 1934. Jeho poslání lze specifikovat jako „péči o 

myšlenkové dědictví a studium politického a společenského působení vědce, politika, zakladatele 

československého státu, jeho prvního prezidenta a jako péči o jeho demokratický a humanitní 

odkaz v kontextu českých (československých), evropských a světových dějin“450. 

Osobní pozůstalost prvního československého prezidenta spravuje Ústav T. G. Masaryka 

dodnes, avšak existenční problémy a dlouhodobá hmotná nezajištěnost, které od počátku 

provázely fungování ústavu se negativně odrazily i v osudech písemností pojících se k činnosti 

TGM. Proto zde věnujme alespoň částečně prostor institucionálním dějinám ÚTGM a jeho 

strastiplnému vývoji, v němž zanechaly stopu a odraz všechny společenské změny proběhnuvší 

v Československu během uplynulých sedmdesáti let. Navíc jeho pohnutou historii s ním sdílela i 

veškerá Masarykova písemná pozůstalost v podobě archiválií a knih. Založení nadace a její 

činnost od počátku komplikovala otázka umístění, resp. nalezení odpovídajícího a pro činnost 

ústavu vhodného sídla, s čímž byl rovněž spojen problém oddělení ústavu od prezidentských 

rezidenčních sídel – Pražského hradu a zámku v Lánech. Řešení této problematické otázky se 

táhlo až do roku 1937, tedy až do Masarykovy smrti. V nouzi bylo přijato kompromisní 

východisko, a tak se mohl v říjnu 1938 ústav usídlit na své první adrese, ve vile v Praze-Bubenči. 

Přestože se předpokládalo, že půjde o dočasné a nouzové řešení, byly do bubenečské vily 

soustředěny všechny fondy, včetně lánského archivu a knihovny i části Masarykovy pozůstalosti 

z Černínského paláce. Totální rozvrat v působení nadace znamenalo období okupace a 

Protektorátu. Sbírky ústavu přečkaly tuto etapu vesměs v Národní knihovně v pražském 

Klementinu, ovšem ústav, jako instituce dozírající nad sbírkami, tehdy již neexistoval. Po roce 

1945 se veškeré fondy a sbírky vrátily zpět do Bubenče, i když s nenávratnými ztrátami (10 %), 

nadace byla znovuobnovena, ovšem bez jakýchkoliv finančních prostředků a majetku. Ústav jako 

                                                           
449 Více se problematice Věnovací listiny z roku 1932 věnuje J. Zumr ve svém příspěvku, publikovaném ve sborníku 
Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. 70 let Masarykova ústavu. Studie a dokumenty, E. Broklová - D. 
Hájková - J. Tomeš - R. Vašek (vyd.), Praha 2002, s. 15-16. Tato práce poskytuje mnoho informací k samotnému 
tématu institucionálních dějin ÚTGM. 
450 Tamtéž, s. 45. 
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samostatná vědecká instituce mohl začít pracovat jen díky vládní podpoře, které se mu dostalo. 

Stát pak vypomohl znovu, když na jeho popud byla sjednána dohoda o stěhování. Bubenečská 

vila se již od počátku jevila z hlediska kapacity jako nedostačující, a tak prošel návrh, aby byl 

ústav přemístěn do nových prostor, paradoxně do Kramářovy vily v Praze. V roce 1948 proběhlo 

vše bez průtahů a ústav se ocitl již na přelomu června a července následujícího roku na nové 

adrese.  

Jak bylo výše podotknuto ÚTGM byl zřízen v první řadě pro službu veřejnosti a tuto svou 

základní funkci od svého vzniku stále ještě nenaplňoval, především pod tlakem vnějších 

nepříznivých okolností. Jediné co bylo možné uskutečňovat byl plán vydávání Spisů TGM. 

Začátek padesátých let a politické poměry nejenom, že veřejnou službu ústavu neumožňovaly i 

nadále, ale padlo rozhodnutí veškerou, byť minimální, činnost vyvíjenou ústavem utlumit. 

Prvním krokem této politiky bylo vytipování Kramářovy vily jako vhodného objektu pro 

Předsednictvo vlády, z čehož pro ústav vyplynulo okamžité uprázdnění vily. Jako náhradní 

prostory měly posloužit jednak místnosti bývalé České spořitelny v Praze na Národní třídě a 

jednak zámek v Nelahozevsi, kde se ocitly hlavně muzejní sbírky, jež pak z velké většiny 

podlehly zkáze. Vývoj ve stanoviscích vládní politiky vůči nadaci lze zaznamenat z dalších 

opatření, podnikaných od roku 1952. Tehdy se úvahy představitelů státní moci ubíraly směrem k 

propojení Ústavu TGM s Akademií věd. Několikerá jednání o otázce začlenění ústavu do rámce 

Akademie skutečně proběhla, ale proti se jednoznačně postavili členové kuratoria s ohledem na 

respektování odkazu prvního prezidenta. Jako jediné možné řešení byli ochotni akceptovat 

zastřešení ústavu Akademií věd a sice za předpokladu, že si ústav bude moci ponechat maximální 

autonomii. Bez dohody bylo jen ztěží možné ústav udržet, v roce 1954 bylo projednáno a 

nakonec i schváleno zrušení Ústavu T. G. Masaryka a jeho knihovny. Realizací usnesení byl 

pověřen Ústav dějin KSČ, který měl získat největší část archivu a knihovny (přičemž se měl na 

tomto úkolu podílet ještě s dalšími institucemi – Knihovnou Akademie věd a Národní univerzitní 

knihovnou). Součástí stanoveného postupu bylo i rozpuštění kuratoria, odnětím správní funkce. 

Ještě téhož roku bylo rozdělení fondu, sbírek i majetku uskutečněno. Do Ústavu dějin KSČ a 

Muzea marxismu-leninismu (sídlícím v Praze v Rytířské ulici) byly přivezeny i muzejní sbírky 

z Nelahozevsi, následně z velké části skartované. Zbylé předměty rozdělilo Ministerstvo školství 

porůznu mezi galerie a muzea.  
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Až v šedesátých letech se objevila idea sjednocení Masarykovy pozůstalosti v jednu 

instituci. Taková myšlenka byla dokonce oficiálně projednávána, ale do roku 1970 bez 

jakéhokoliv konkrétního návrhu řešení a tedy bezvýsledně. Vyslechnut byl i názor o znovuzřízení 

ústavu, díky obnovení kuratoria a jeho činnosti, na čemž měl výraznou zásluhu předseda Jan 

Patočka, který stál v jeho čele od roku 1969. Veškeré tyto ani následné aktivity nevedly 

k úspěšnému cíli, a tak se na novou příležitost muselo posečkat až do roku 1989. 

V lednu roku 1990 byla činnost Ústavu obnovena, do jejího čela se postavil Jaroslav Opat 

a opět bylo ustaveno i kuratorium. Ústav T. G. Masaryka byl chápán jako instituce, která má 

právní kontinuitu s nadací založenou prezidentem Masarykem, čímž byla respektována všechna 

oprávnění vyplývající pro činnost ústavu z nadační listiny TGM z roku 1932. Zásadní nedostatek 

lez spatřovat v tom, že ústav byl proklamativním způsobem obnoven, ale bez potřebného 

praktického zajištění a podmínek, které by zaručovaly vlády ČR. Celkem záhy se proto nanovo 

vyskytly problémy existenčního rázu – za prvé, kde nalézt pro ústav odpovídající sídlo a za 

druhé, jakým způsobem jej financovat. Začalo se s přejímáním pozůstalosti a archiválií, do té 

doby deponovaných v Muzeu Klementa Gottwalda a Ústavu marxismu-leninismu, odtud na 

základě dohody kuratoria a Historického ústavu ČSA se přestěhoval právě do budovy 

Vojenského historického archivu v Praze na Invalidovně. V polovině devadesátých let nastala 

kritická fáze ve vývoji ústavu, ten se přiblížil svému zániku, neboť svou práci zaměřenou 

k ukončení činnosti ÚTGM začala vytvořená likvidační komise. Definitivní rozuzlení a konec 

veškerým nejasnostem a existenčním nejistotám udělalo až rozhodnutí a posléze schválení 

požadavku na začlenění ústavu pod správu Akademie věd ČR. Dne 1. dubna 1995 vznikl 

Masarykův ústav AV ČR, kterému se, dle podepsaných smluv, svěřoval do bezplatného užívání 

nejen všechen inventář ÚTGM, ale také knihovní fondy a archiv a rovněž archiv E. Beneše s 

doplňky. Ústav T. G. Masaryka nepřestal existovat ani poté, byl pouze přeměněn na obecně 

prospěšnou společnost (o. p. s.). Stav k dnešnímu dni je takový, že v rámci reorganizace, resp. 

redukce vědeckých ústavů AV ČR byl Masarykův ústav spojen s Archivem AV v jedno 

pracoviště (MÚ-AAV ČR), z čehož pro archiv Masarykova ústavu vyplynulo další z řady 

stěhování – musel opustit sídlo MÚ v ulici Na Florenci a sdílí společně s AAV pracoviště 

v Gabčíkově ulici v Praze Libni. 

Optimální zajištění Masarykova odkazu přišlo na řadu až v devadesátých letech minulého 

století. Prvořadým úkolem MÚ zůstává základní výzkum a kritické vydávání spisů. Jako 
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nezbytná se pak jeví záležitost vypracování moderního vědeckého životopisu TGM. Na rozdíl od 

Společnosti dr. Karla Kramáře se Ústavu TGM podařilo, alespoň částečně a po dlouhé době, 

odkaz prvního československého prezidenta naplnit451. 

 

Podat stručný nástin dějin a charakteristiku osobního fondu T. G. Masaryka komplikuje 

hned několik skutečností, z nich nejvýrazněji pak ta, že Masarykův fond nebyl až do dnešních 

dnů zcela zpracován. Výrazným nedostatkem, na který ovšem narazíme i u fondu K. Kramář 

v ANM, je neexistence studie, která by se specielně zabývala vývojem a osudy archiválií T. G. 

Masaryka a přiblížila tak jejich historii. Vývoj soukromého archivu TGM a stav dochování 

osobních Masarykových písemností úzce souvisí s osudem celého Ústavu T. G. Masaryka, jeho 

kuratoria a Masarykova ústavu AV ČR452. 

Základem archivu Masarykova ústavu, od roku 1997 archivu zvláštního významu a od 

roku 2004 archivu specializovaného, je osobní archiv TGM, který se ponejvíce rozrostl v době 

„zahraniční akce“ a prezidentského období. Nesystémovost v uspořádání archivního fondu se jeví 

jako důsledek jeho vzniku neorganickou činností. Sám Masaryk si písemnosti (včetně došlé 

korespondence) organizoval na základě věcného třídění, tím byl vytvořen jeho soukromý archiv, 

k němuž byly po roce 1918 přičleněny válečné a prezidentské písemnosti, ty však již oficiálně 

procházely Kanceláří prezidenta republiky453. Od počátku vykonávání prezidentské funkce 

nebylo jasno v tom, co považovat za soukromé a co za úřední záležitosti prezidenta. Situaci ještě 

stěžovala existence „hradní“ kanceláře či osobního sekretariátu, který vyřizoval, vedle oficiální 

KPR, prezidentovu soukromou agendu. Nikdy tak nedošlo k rozčlenění písemností, resp. 

archiválií mezi Ústav TGM a AKPR. Pracovní náplň osobního sekretariátu se postupně 

přeměnila v agendu Masarykova soukromého archivu s knihovnou a až posléze Ústavu TGM. 

Archiválie pak byly z větší části zmanipulovány podle potřeb vydávání Spisů TGM. Spojitost 

obou administrací (Masarykovy osobní a Ústavu TGM) symbolizuje osoba V. K. Škracha, 

osobního a literárního tajemníka, archiváře a vydavatele Masarykových spisů454. 

                                                           
451 Například vydáváním Spisů TGM, ediční řadou Korespondence, obnoveným vydáváním Masarykova sborníku, 
ale i konferenční činností, z níž vycházejí sborníky či systematickým zpracováváním bibliografie prací TGM. MÚ-
AAV ČR se ve spolupráci s dalšími institucemi podílí na přípravě výstav, existují i dvě stálé expozice věnované 
TGM, jeho životu a dílu – v muzeu v Hluboši a v Lánech. Nezanedbatelná je i činnost archivní. 
452 Osobní fond TGM není dochován v úplnosti, srovnej Korespondence T. G. Masaryk – K. Kramář, s. 37. 
453 Viz inventární seznam – SOUKUP, Jaroslav, Fond TGM. R–republika. Osobní sekretariát prezidenta republiky, 
soukromý archiv a knihovna, ÚTGM. 1919–1938, Praha 1999. 
454 Osobní pozůstalost V. K. Škracha je uložena v AÚTGM, f. ÚTGM. 
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Pokud se jedná o osobní pozůstalost, konkrétně korespondenci, ta je v současné době 

uspořádána podle chronologicko-abecedního principu (pod sign. Kor.), poválečná pod značkou 

(II). Opatřena je inventárním seznamem a jmenným rejstříkem. Nejasné je, podle jakých kritérií 

byly archiválie do skupiny II vybírány, neboť další korespondence se vyskytuje i v jiných částech 

fondu – v části předválečné (sign. P), válečné (sign. V) a poválečné (sign. OS, R, O, L).  

Z fondu TGM, V–válka, který shromažďuje písemný materiál z let 1914–1918–1919, byla 

pro účely edice upotřebena pouze korespondence, kromě ní se zde nalézají dokumenty, zprávy a 

novinové výstřižky, různé tisky apod., uspořádané dle věcného hlediska, vztahující se 

k problematice války a problematice jednotlivých zemí před jejím vypuknutím. Materiál uvnitř 

těchto oddílů není podrobněji rozčleněn. Tato součást fondu T. G. Masaryka představuje bohatý 

zdroj informací o Masarykově zahraniční akci za světové války a rovněž o jeho činnosti vedoucí 

k výstavbě československého vojska v Rusku. Písemnosti sloužily Masarykovi navíc jako 

podklad k jeho pamětem455. Další oddíl osobního fondu signovaný jako L–Literární soustřeďuje 

písemnou dokumentaci, týkající se Masarykovy poválečné činnosti literární. Obsažena tu je 

jednak vlastní či spoluautorská literární práce TGM a jednak archiválie dokumentující 

prezidentovu publicistickou činnost, jako přípravný materiál apod. Nechybí překlady, rukopisy, 

vydavatelská agenda a v neposlední řadě i korespondence, která posloužila k edičním účelům. 

Nejvíce byl vytěžen oddíl Masarykova osobního fondu označovaný jako R–republika, 

1918–1937. Kromě editované korespondence byly cenným zdrojem informací i ostatní archiválie, 

vyskytující se v této části fondu, které napomohly k doplnění a ucelení poznámkového aparátu 

jak ediční části tak i analytické studie. „Republikový“ materiál je strukturován tematicky, dle 

toho vztahuje-li se k problematice domácí nebo zahraniční. Vnitropolitická dokumentace pak 

zahrnuje tyto pododdíly – státní správa (včetně ústavní problematiky); menšiny a země ČSR; 

organizace, spolky, instituce; osoby; národní hospodářství a pod termínem „ostatní“ například 

věcnou problematiku odboje, československých legionářů, korupce, kultury a další. Druhou 

součást představuje úřední materiál související s mezinárodněpolitickou problematikou, kde se 

současně nalézá i dokumentace zahraničních zájezdů prezidenta republiky. Za zmínku ještě stojí 

využití pododdílu s názvem „Osoby“, mapujícího v příslušných složkách jednotlivé fáze sporu 

mezi K. Kramářem a E. Benešem a také to, jak jej prezident pečlivě sledoval. V dokumentární 

                                                           
455 Viz inventární seznam – SOUKUP, Jaroslav, Fond TGM, V–válka (1900)–1914–1918– (1928), Praha 1999. 
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příloze ediční části je otištěno Benešovo memorandum prezidentovi z května 1921, nacházející se 

právě v této části osobní pozůstalosti TGM. 
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6 EDICE KORESPONDENCE 

 

/1  

[1918, 4. listopadu, Ženeva]a 

Zdravice K. Kramáře T. G. Masarykovi zaslaná jménem zástupců Národního výboru zúčastněných na ženevských 

poradách. 

 

Kopie opisu kabelogramu 

VÚA–VHA, f. Československá národní rada v Paříži, i. č. 126, k. 1. Kopie přepisu došlého kabelogramu, strojopis a 

rukopis. Adresa: Professor Masaryk, Washington. 

CÍSAŘ, Jaroslav, Masarykova Amerika, in: Masaryk osvoboditel, Praha 1920, s. 258. 

 

 

We are on the soil of Switzerland after four years of indescribable sufferings and we send you a 

salute most sincere and thanks most fervent of a grateful nation.b 1 

Kramarz, Stanek, Klofac, Haberman, Kalina, Svoboda, Preiss.2 

 

a – Telegram byl T. G. Masarykovi doručen prostřednictvím amerického ministerstva zahraničí. 

Poradce ministra F. L. Polk mu 8. 11. 1918 v průvodní zprávě psal, že přikládá parafrázi telegramu, který byl právě 

předán americkým zastoupením v Bernu. Podle Masarykova tajemníka J. Císaře byl kabelogram odeslaný ze Ženevy 

datován 4. 11. 1918 a Masaryk ho obdržel 10. 11. 1918. 

b – Překlad: Po čtyřech letech nepopsatelných utrpení jsme na švýcarské půdě a zasíláme Vám 

nejupřímnější pozdrav a nejvřelejší díky vděčného národa. 

1 – Vláda válkou oslabeného Rakousko-Uherska umožnila české politické reprezentaci sdružené v 

Národním výboru jednat na neutrální půdě Švýcarska se zahraničním odbojem. Porady se uskutečnily 28. – 31. 10. 

1918 v Ženevě. Delegaci Národního výboru vedl K. Kramář jako jeho předseda, partnerem z Československé 

národní rady mu byl E. Beneš. Dojednáno mj. bylo, že Masaryk se stane prezidentem a ministerským předsedou 

bude Kramář. Jako jediný člen pražské delegace není pod pozdravem ve Spojených státech amerických 

pobývajícímu T. G. Masarykovi podepsán P. Šámal. K jednáním více např. BENEŠ, Edvard, Světová válka a naše 

revoluce : vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa, Praha 1935, s. 381n. Též viz Vznik Československa 1918, 

A. Klimek - H. Nováčková - M. Polišenská - I. Šťovíček. (vyd.), Praha 1994, dok. č. 184–187, s. 348–353 a Masaryk 

a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, II, Z. Šolle (vyd.),Praha 1994, dok. č. 6, 

10, 11, s. 126, 137–139. První vláda Československé republiky byla podle předchozích dohod zvolena Národním 

shromážděním v Praze 14. 11. 1918, K. Kramář se stal předsedou vlády a T. G. Masaryk prezidentem. O tom, že byl 

zvolen prezidentem, jej telegraficky informovala vláda a vyzvala ho, „aby co nejrychleji přijel, že poměry vyžadují 
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jeho přítomnosti“. Viz PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu, I, Praha 19912, s. 295. Telegram byl doručen 16. 

11. 1918. K okolnostem jeho přijetí viz KOVTUN, Jiří, Masarykův triumf, Praha 1991, s. 439. Srovnej též CÍSAŘ, 

Jaroslav, Masarykova Amerika, in: Masaryk osvoboditel, Praha 1920, s. 258. 

2 – Rozumí se členové delegace K. Kramář, F. Staněk, V. J. Klofáč, G. Habrman, A. Kalina, K. 

Svoboda a J. Preiss. 

 

 

/2  

[1918, před 7. prosincem], Prahaa 

Oficiální pozdrav K. Kramáře T. G. Masarykovi zaslaný jménem vlády a československého lidu. 

 

Kopie opisu radiogramu 

VÚA–VHA, f. Československá národní rada v Paříži, i. č. 127, k. 1. Kopie přepisu došlého radiogramu, strojopis a 

rukopis. Adresa: Masaryk président République tchéco–slovaque Paris. 

 

 

Ayant obtenu enfin communication radio directe avec Paris nous vous saluons au nom de 

gouvernement et nation tchéco–slovaque et prions d´assurer les gouvernement[s] et nations des 

puissances alliées de notre gratitude et fidélité inébranlable. – Notre république restera 

éternellement unie aux puissances alliées.b1 

Kramářc 

 

a – Radiogram byl odeslán z Prahy (Radio Prague) a podle razítka byl doručen prostřednictvím 

francouzského ministerstva války (Cabinet du Ministre de la Guerre. Sec[tion] on du chiffre et Bureau Central de T. 

S. F. Service radiotélégraphique.) 

b – Překlad: Poté co jsme získali přímé radiové spojení s Paříží, Vás zdravíme jménem vlády a 

československého lidu a prosíme, abyste ubezpečil vlády a národy spojeneckých mocností o naší vděčnosti a 

neochvějné věrnosti. – Naše republika zůstane navždy spojeneckým mocnostem věrná. 

c – Pod textem koncept odpovědi T. G. Masaryka, viz telegram po 7. 12. 1918, dok. č. 3. 

1 – Do Paříže přijel T. G. Masaryk 7. 12. 1918. Pasáž z tohoto Kramářova telegramu (mělo jít o první 

radiogram mezi Prahou a Paříží z roku 1918) ocitoval Masaryk v Poselství prezidenta republiky Národnímu 

shromáždění z 22. 12. 1918. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, V. Fejlek - R. Vašek (vyd.), Praha 2003, s. 

27. Z Francie prezident odjel 14. 12. 1918. 
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1918, [po 7. prosinci, Paříž] 

Oficiální pozdrav T. G. Masaryka K. Kramářovi, prvnímu československému ministerskému předsedovi. 

 

Koncept radiogramu 

VÚA–VHA, f. Československá národní rada v Paříži, i. č. 127, k. 1. Koncept, psáno tužkou a perem. Adresa: 

Kramář, Président du Conseil, Prague. 

MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 14.1 

 

 

Mes salutations les plus cordiales et les voeux le[s] plus chale[u]reux pour vous et votre 

gouvernement. Je me réjouis d´avance de travailler avec vous.a 

Masaryk.b 

 

a – Překlad: Posílám co nejsrdečnější pozdravy a nejvroucněšjí přání všeho dobra Vám a Vaší vládě. 

Těším se předem na spolupráci s Vámi. 

b – Originál radiogramu nebyl nalezen. 

1 – Radiogram zde mylně určen jako pozdrav prezidenta z loďi Carmania, na které dne 20. 11. 1918 

odplul z New Yorku do Evropy (29. 11. přistál v Londýně). 

 

 

/4  

1918, 20. prosince, Praha 

Zdravice K. Kramáře T. G. Masarykovi při příležitosti prezidentova příjezdu do Československa. 

 

Faksimile telegramu 

Naše revoluce, 1937, roč. 13, obrazová příloha za s. 280. Otisk originálu došlého telegramu, nalepená telegrafní 

páska. Adresa: president masaryk budějovice.1 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept, rukopis. Záhlaví: Presidium ministerské rady Republiky československé.a 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–34, k. 593. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

WERSTADT, Jaroslav, Skrytý Masaryk, Praha 1938, s. 15. 

MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 19. 
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Srdečně Vás pozdravuji jménem svým [a] nyníb i jménem vlády na české půdě. Z duše se těšímc 

na Vás a na naši společnou práci. Upřímně Vám tiskne ruku Váš2 

Kramářd 

 

a – Pod textem expediční poznámka: K vypravení přejal 20. XII. [19]18 [v] hodin 3.17 odp[oledne] 

[nečitelný podpis]. 

b – V konceptu neuvedena slova: a nyní. 

c – V konceptu: těšíme. 

d – Pod textem koncept odpovědi T. G. Masaryka, viz telegram z 20. 12. 1918, dok. č. 5. 

1 – Originál telegramu nebyl nalezen. V edičním popisku uvedeno uložení v archivu Památníku 

osvobození, jehož fondy jsou dnes součástí VÚA–VHA. Zde byla v nezpracovaných dodatcích k fondu 

Československá národní rada v Paříži (sbírka vyčleněných dokumentů) dohledána fotokopie telegramu. 

2 – Zdravice k návratu z válečného exilu do republiky, kam T. G. Masaryk přijel 20. 12. 1918, a to po 

téměř měsíční cestě – z  New Yorku vyplul 20. 11., 29. 11. přistál v Anglii, kde zůstal týden. Do Paříže dorazil 7. 

12., odkud pokračoval přes Itálii – z Padovy odjel, doprovázen oddílem italských legionářů a gen. Piccione, 17. 12. 

Jeho první zastávkou na domácí půdě bylo Horní Dvořiště, poté následovaly České Budějovice, kde prezident 

vykonal projížďku městem až k radnici. K. Kramář jako ministerský předseda zaslal z Prahy do Českých Budějovic 

prezidentu Masarykovi tento telegram, ještě týž den na něj Masaryk odpověděl. V cestě do Prahy pak pokračoval 21. 

12., a to přes zastávky Veselí-Mezimostí, Tábor a Benešov. Okolo 13 hodiny dorazil vlak na bývalé nádraží 

Františka Josefa I. Při uvítání v hlavním městě promluvil jako první Karel Kramář. Viz Návrat presidenta Masaryka 

do vlasti, Praha 1920, s. 177–178. K tomu srovnej Masarykovu odpověď. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, 

I, s. 21. 

 

 

/5  

1918, 20. prosince, [České Budějovice] 

Odpověď T. G. Masaryka K. Kramářovi (i jeho spolupracovníkům v domácím odboji) na jeho zdravici. 

 

Faksimile telegramu 

Naše revoluce, 1937, roč. 13, obrazová příloha za s. 280. Otisk konceptu odeslaného telegramu, rukopis. Adresa: 

Premier Kramář. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–34, k. 593. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

WERSTADT, J., Skrytý Masaryk, s. 15. 

MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 19. 
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Srdečný dík Vám a kolegům vašim. Budeme pokračovat v práci, kterou jste prováděli tak dobře 

doma a já s přáteli za hranicí. Sloučeni a věrně spojeni doděláme náš odpovědný úkol. 

Váš          Masaryka 

 

a – Originál telegramu nebyl nalezen. 

 

 

/6  

1918, 25. prosince, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o audienci St. Gutowského a o potřebě navázání politického jednání s Poláky. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–2, k. 700. Originál, strojopis, list 21,4 x 27,4 cm, psáno perem na s. 1. 

Záhlaví: prozatímní státní znak. Adresa: Pan Dr. Karel Kramář, Předseda ministerstva, Praha. Tamtéž opis, 

strojopis.1 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Polsko–55, k. 515. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–76, k. 635. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. ÚTGM/2, sign. VIII, k. 76, sl. 455, č. 5535. Fotokopie strojopisného originálu. 

 

 

Dne 25. prosince 1918 

Pane předsedo ministerstva, 

Gutowski odevzdal přiložený dopis Piłsudského.2 Jakožto praktické provádění 

navrhovaného sblížení by chtěl, aby se utvořila smíšená pěti- až šestičlenná komise, která by 

regulovala ekonomické a jiné vztahy; vedle toho chce, aby byli vysláni agenti, náš do Varšavy a 

polský do Prahy. Vyslovil přání, abyste mu co nejdříve podal své rozhodnutí.3 Ústavně ovšem je 

správno, abyste se věcí zabýval Vy - proto Vám to posílám. 

Váš 

Masaryk. 

V příloze dopis Piłsudského. 

 

1 – Dopis T. G. Masaryka byl do fondu zařazen asi v roce 1936, získán byl od J. Císaře. 
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2 – Dopis J. Piłsudského z 12. 12. 1918 a průvodní dopis St. Gutowského z 21. 12. 1918 jsou uloženy 

u Masarykova dopisu Kramářovi pod sign. R–Polsko–55. Z přiložených tajemníkových poznámek vyplývá, že 

Gutowski, vyslaný za účelem navázání pravidelného styku mezi Polskem a Československem, si u Masaryka vyžádal 

audienci. 

3 – K tomu srovnej záznamy prezidentské kanceláře ze 4. 2. a 18. 2. 1919 se zprávou, „že zde byl 

delegát Gutowského […] měl lhůtu do 20. ledna, ale nebyl přijat dr. Kramářem ani kýmkoliv jiným […] teprve prez. 

Masaryk přijal posla, nemohl však už zastavit lavinu, kterou dr. Kramář zůmyslně dal do běhu“. AÚTGM, f. T. G. 

Masaryk, sign. R–Polsko–55, k. 515; AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. 
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1919, 16. ledna, Praha 

K. Kramář T. G. Masarykovi o nebezpečí bolševické agitace v souvislosti s veřejným vystoupením ministra F. 

Soukupa. Dále o československo-polském konfliktu ohledně Těšínska. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Těšínsko–3, k. 394. Originál, rukopis, dvojlist 16,9 x 21,7 cm, psáno perem na s. 

1. Záhlaví: Ministerský předseda.1 

 

 

V Praze, dne 16/1 1919. 

Milý příteli, 

napsal jsem komuniké oficielní do novin – a podle toho může napsati František Soukup malý 

manifest.a On to udělá „plamenně“. 

Prosím Vás, řekněte Švehlovi, aby na to svolal [ministerskou] radu, a snad by bylo dobře, 

abyste se jí zúčastnil, aby se neřeklo, že je to bez Vás a beze mne.b 2 

Švehla možná něco udělá s jmenováním prof. E. Svobody pro mé ministerstvo – já s tím 

souhlasím. Je to mezi námi důvěrně smluveno. 

Žádal jsem Soukupa, aby ihned vypracoval zvláštní zákon proti bolševické agitaci, 

abychom se nemusili dovolávati starého rakouského velezrádného paragrafu (§ 58). Prosím, 

tlačte na něho, aby to ihned udělal. A budete-li v ministerské radě, prosím, žádejte zejména 

Švehlu, aby přísně a energicky stíhal propagandu bolševickou. Klofáč bude velmi energicky pro 

to – a socialisté jsou nalomeni. Nutno zrovna nyní železo kout, dokud je žhavé. 
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A vyzvěte tady colonelyc Philippe a [Crossfielda?], aby šli a vyzvali Poláky, aby 

dobrovolně ustoupili.3 

Budu telegrafovati ihned z Paříže, smíme-li propouštěti zbraně do Polska z Vídně i ze 

Škodovky.4 

Mějte se dobře! Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Nad textem poznámka T. G. Masaryka: memo[randum] + diplom[atické] akty. Pod 

poznámkou Masarykova šipka odkazující, stejně jako levá závorka u prvních dvou odstavců, na následující text: 

Stále o Těšínsku, rozčilen, ale žádný určitý návrh. 

Dr. Kramář 15. 1. [191]9: „Těšínsko musí být okupováno.“ Hlasy z země, uhlí a dráha, a neloajálnost 

Poláků. (Proti Polákům velmi.) 

(Masaryk: Asi chyba se stala, že se hned nejednalo s Poláky seriózněji a že se jim přenechalo 

vedení.) (Rozhodl jsem pro okup[aci].)* 

Dr. Kramář informoval Clément–Simona; mám dojem, že Cl[ément]–Simon souhlasil. 

17. 1. [191]9 Ministerská rada = okupace Těšínska v zásadě přijata. 

20. 1. [191]9   – // – definitivně   – // – . 

Místo prohlášení Kramářova způsobil jsem,** že sepsáno memo[randum] (diktoval zásady dr. Staškovi) a to, 

co dr. Stašek aj. zpracovali, jako přílohy.*** Dr. Locher měl odvést přímo osobně do Varšavy ve středu 22. 1. 

[191]9.**** Současně vojsko naše do Slezska. 

(Navrhl jsem také Klofáč[ov]i: a) prohlášení pro obyvatelstvo, b) pro důstojníky Ententy, kteří 

výpravu vedou.) 
* – Věta zdůrazněna orámováním. 

** – Kramářovo prohlášení viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Slezsko, Těšínsko, k. 394. 

*** – Memorandum o poměrech ve Slezsku z 21. 1. 1919; příloha A k memorandu vlády ČSR ze dne 21. 

1. 1919 o poměrech ve Slezsku; příloha B k memorandu o poměrech ve Slezsku ze dne 21. 1. 1919; příloha C 

k memorandu vlády Československé republiky o polských poměrech ve Slezsku ze dne 21. 1. 1919. (AÚTGM, f. T. 

G. Masaryk, sign. R–Těšínsko–3, k. 394.) 

**** – Viz Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, J. Dejmek – F. Kolář a kol. 

(vyd.), Praha 2001, dok. č. 90, s. 190. Poté, co byl konzul K. Locher v Krakově 23. 1. zatčen, nebylo memorandum 

čs. vlády doručeno včas polskému ministerstvu zahraničí ve Varšavě. 

b – Odstavec po obou stranách zatržen T. G. Masarykem. 

c – Colonel, tj. plukovník. 

1 – Text Masarykovy poznámky viz též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Polsko–55, k. 515. Opis, 

rukopis. 
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2 – Z Národního shromáždění, in: Právo lidu, 1919, roč. 27, č. 13, 15. 1., s. 1–3. Uveřejněná řeč 

ministra spravedlnosti F. Soukupa se týkala vládního prohlášení a opatření proti lichvě. Dále se F. Soukup vyjádřil k 

„Munově aféře“ a v té souvislosti k možné hrozbě nastolení diktatury proletariátu. O bolševismu řekl: „Než žádnou 

persekucí, žádným žalářem, žádným stíháním nevyhladíte stopy bolševismu v českém národě, k tomu jsou jen dvě 

cesty: veřejnou tribunou, důvodem proti důvodu a pak velkou tvůrčí prací pro ty vrstvy, které ve státě nejvíce trpěly 

a trpí.“ Poté ještě promluvil K. Kramář o vládním prohlášení a o otázce zajištění našich hranic. Srovnej též 

MACHATKOVÁ, Raisa - MALÁ, Irena. Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva 

ministerské rady. První československá vláda (Kramářova) 14. listopad 1918–8. červenec 1919, Praha 1974, dok. č. 

31, s. 27, jednání o zpřísnění tiskové cenzury, výtky Večerníku Práva lidu (proti bolševické agitaci) a tamtéž č. 28, s. 

25, stanovisko vlády k chystanému vystoupení A. Muny na Kladně a k vyslání F. Soukupa k případnému zakročení. 

3 – K problematice Těšínska srovnej KAMIŃSKI, Marek Kazimierz, Konflikt polsko-czeski 1918–

1921, Warszawa 2003 nebo VALENTA, Jaroslav, Česko-polské vztahy v letech 1918–1920 a těšínské Slezsko, 

Ostrava 1961. KUBÍK, Lubomír, Těšínský konflikt, Olomouc 2001. ŽÁČEK, Rudolf, Dějiny Slezska v datech, 

Praha 2004, s. 304n. Srovnej též Kramářův soud nad Benešem, Praha 1938, s. 26–27 a 71–90. Dále edice 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 73, s. 163–167. Dále Katalog a rejstříky 

k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, s. 26–28 (30. schůze ze 17. 1. 1919 měla na 

programu rozpravu o obsazení Těšínska, teprve 21. 1. v 32. schůzi čs. vlády bylo přijato za účasti T. G. Masaryka 

Memorandum o poměrech ve Slezsku a vypracována nóta o obsazení Těšínska). K této problematice také viz edici 

Boj o směr vývoje československého státu, I, Praha 1965, dok. č. 35, s. 48–53, tj. memorandum vlády z 21. 1. 1919. 

Dále AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Slezsko, Těšínsko, k. 394 a sign. R–Polsko, Těšínsko–57, k. 515. Též 

ANM, f. K. Kramář, k. 13, kde ke korespondenci T. G. Masaryka připojena složka s Masarykovými rukopisy. 

Slezska se týkají dva listy. 

4 – K podmínkám převozu zbraní v souvislosti s ohrožením Polska sovětským Ruskem srovnej 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 102 a 103, s. 201–203. 

 

 

/8  

1919, 23. ledna, Paříž 

K. Kramář T. G. Masarykovi krátce po příjezdu do Paříže na jednání mírové konference o tamní situaci a 

stanoviscích jednotlivých delegací zastupujících zúčastněné státy. Dále o ruské politice v souvislosti s využitím čs. 

dobrovolnického vojska v rámci předpokládané mezinárodní intervence, následně o těšínském sporu mezi ČSR a 

Polskem. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,9 x 21,7 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Ministerský předseda. Tamtéž opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, I, dok. č. 36, s. 54. 
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Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, I, Č. Amort - J. Pivoluska - A. Ch. Klevanskij 

- A. I. Nědorezov (vyd.), Praha 1975, dok. č. 174, s. 227–228. 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 79, s. 179–181. 

 

 

Paříž, 23/1 19. 

Milý příteli, jsem tu pár dní,1 ale nemohu ještě říci, že bych byl úplně orientován, abych 

bez bázně mohl prorokovat, jak všecko dopadne.a Pokud naší věci se týče,2 jsem dobré naděje – 

ale všecko ostatní je hodně všelijaké. Vliv Ameriky je úžasný – ve všem je cítit nereelní 

profesorství Wilsonovo a jeho neznalost poměrů. Clemenceau je stejného mínění. Byl nadšen, 

když jsem mu řekl, co jsem odkryl ohledně Pensylvánie, jak tam Němci měli většinu a chtěli 

Selbstbestimmungsrechtb a Amerikáni se proti tomu velmi energicky postavili.3 Prosil, aby o tom 

dostal bližší data. Proto jsem Vám o ně telegrafoval a doufám, že je brzo dostanu. 

Všecko se nyní točí okolo ruské politiky, a to Anglie s Amerikou tvoří pravé úžasy. Já 

žádal, abychom byli také k poradám přibráni, poněvač tam máme 50 000 vojáků a spasili jsme 

Sibiř,4 - Pich[on] i Cl[emenceau] jsou pro to, ale posud se k tomu nedostali, poněvač se zdá, že 

jsou úžasné rozpory mezi nimi.5 Pichon mně dnes přišel vyložiti, jak to bylo. L[loyd] George 

chtěl pozvati bolševiky do Paříže, proti čemuž Francie energicky protestovala. A včera měl zas 

dlouhou řeč, plnou strachu o anglické vojsko, které se už bouřilo a které chce domů, a falešných 

analogií s Francouzskou republikou. Wilson se k němu ovšem přidal – a tak nezbylo Francii a 

Itálii než přijati échappatoirec ohledně Princových ostrovů.6 Pich[on] je nad tím úplně zdrcen a 

zde je nejhorší nálada, poněvač se bojí, a já jim to velmi potvrdil, že Rusy přivádějí do zoufalství 

a ti že se vrhnou do náručí Němců. Také mně to všichni potvrzují. Byli jsme včera večer 

s Benešem u Savinkova – ten na mne udělal opravdový dojem. 

Je to strašná budoucnosť, která se tvoří. Na konferenci pozvali Poláky, kteří nemají vlády, 

a ne Rusy. Ani Pichon ani Clem[enceau] ve svých řečech se nezmínili o tom, co udělalo Rusko, 

Poincaré se také ve své řeči o Rusku nezmínil – a nyní ještě ta bolševická koruna všeho – ubozí 

Rusové jsou zdrceni a všichni říkají: Když to musí být, sejdeme se s Němci. A člověk jim to ani 

nemůže zazlívati, poněvač s nimi Dohoda jedná přímo hanebně. To jsou úžasné věci. A naše při 

tom položení! Mezi rusko-německou dohodou a Francií! 

Zde to všecko vidí a uznávají – ale jsou slabí proti anglické bezstarostnosti o budoucno a 

americkému „idealismu“ a sobectví. Je to strašné, vidět to, a nemoci pomoci. Když jsem marně 
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varoval Rakousko, nebolelo mne to, bylo mně to konečně jedno – ale nyní mne to bolí víc, než 

dovedu říci. 

Ohledně Těšínska7 pořád nemohu říci ještě nic určitého, poněvač se nemohu dostati 

k Balfourovi. Už mne to začíná urážet – a nemám chuti dát si to tak docela klidně líbit. Kdyby se 

nejednalo o to nešťastné Těšínsko, vůbec bych k němu nešel.8 

Poláci strašně intrikují9 – mají k dispozici noviny – a mají nyní pro sebe situaci, že lidé 

myslí, že oni jsou povoláni zastaviti bolševismus. Proto bych rád, dojde-li konečně k utvoření 

dobrovolnické armády, aby od nás byl dostatečný počet dobrovolníků, – pro Rusy by to bylo 

přímo vykoupením, aby za své osvobození nebyli zavázáni Ententě a Polákům. 

Kdyby toho bylo potřebí, napsal bych Vám nebo telegrafoval. Zatím bude komedie na 

Princových ostrovech. 

Jinak se mně vede všelijak, mám nekonečně mnoho porad, rámusu pod okny a málo 

spaní. 

Prosím, pozdravujte všecky Vaše! 

Váš 

Kř 

 
a – Nad textem poznámka T. G. Masaryka: Sr[o]v[nej] Národní listy Korespondenci = Němci otiskují.* 

* – Od 17. 1. 1919 vycházely v Národních listech zprávy o průběhu jednání pařížské konference, a to v 

rámci nové rubriky Mírová konference v Paříži. 

b – Selbstbestimmungsrecht, tj. právo na sebeurčení. 

c – Échappatoire, tj. vytáčka, výmluva, záminka. 

1 – Konference začala ve Versailles 18. 1. 1919. Dvoučlennou delegaci ČSR na pařížské mírové 

konferenci vedl oficiálně ministerský předseda K. Kramář, ten odjel z Prahy do Paříže 16. 1. ráno. K tomu srovnej 

Z cesty min. předsedy dra. Kramáře do Paříže, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 16, 18. 1., s. 1.. Hlavním 

protagonistou byl však ministr zahraničí E. Beneš. Na jeho popud byl na konci listopadu 1918 zřízen zvláštním 

zákonem Úřad pro přípravu mírové konference, který se nejprve zabýval sestavením poměrně početného sboru 

expertů, z nichž někteří byli již 6. 1. 1919 vysláni do Paříže jako součást čs. delegace. Ještě v prosinci 1918 byly 

připraveny první elaboráty Úřadu, z nichž vzešly po schválení vládou rámcové pokyny pro postup delegace při 

vyjednávání na konferenci. Expertní tým pak vypracovával pod vedením generálního tajemníka Š. Osuského a ve 

spolupráci s tajemníkem čs. delegace M. Plesingerem-Božinovem podklady nebo přímo texty čs. memorand, 

předkládaných v Paříži. Řídícím centrem konference byla Nejvyšší rada, která měla podobu Rady pěti - byla tvořena 

prezidentem USA W. Wilsonem, premiéry Francie G. Clemenceauem, Velké Británie D. Lloydem Georgem, Itálie 

V. E. Orlandem a japonským baronem N. Makinem. Tito čelní politikové společně s ministry zahraničí tvořili Radu 

deseti. Celkem se konference zúčastnili zástupci 27 států a 5 britských dominií. Jednání většinou probíhala v 
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odborných komisích a výborech, jen velmoci měly zastoupení ve všech komisích, ostatní státy pouze tehdy, pokud se 

jich program jednání bezprostředně dotýkal – to vyplynulo z rozdělení zastoupených států ve dvě skupiny: státy se 

„všeobecnými zájmy“ (tj. velmocenská pětka) a státy se „zvláštními“, tj. omezenými zájmy (včetně ČSR). K této 

problematice více viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Mírová konference–1, k. 497, příp. ANM, f. K. Kramář, k. 

90 a 91. Srovnej např. ŠAUER, Jaroslav. Karel Kramář na mírové konferenci, in: Mezinárodní vztahy, 1993, roč. 27, 

č. 3, s. 84–92. Příp. KRAMÁŘ, Karel, Pět přednášek o zahraniční politice, Praha 1922, s. 70–112. 

2 – Srovnej Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 70, s. 157–158; dok. 

č. 76, s. 172–177. 

3 – V prosinci 1918 žádali zástupci Němců v Pensylvánii, aby jim za věrnost USA v době války bylo 

uděleno právo na založení autonomní oblasti. Viz Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských 

vztahů, I, dok. č. 174, s. 228. 

4 – Na konci května 1918 se rozhořel ozbrojený konflikt mezi čs. legiemi a sovětskou mocí a již 4. 6. 

1918 Dohoda prohlásila čs. korpus za nedílnou součást aliančních sil. Čechoslováci, kteří původně postupovali po 

sibiřské magistrále do Vladivostoku, odkud měli být přepraveni na francouzské bojiště, v krátkém čase obsadili 

Omsk, Čeljabinsk, Penzu, Samaru a 6. 8. 1918 vstoupili do Kazaně a převzali kontrolu Povolží. V lednu 1919 byli 

čeští legionáři staženi z fronty a jejich funkce omezena na střežení transsibiřské magistrály (v úseku mezi 

Novonikolajevskem a Irkutskem, kde sídlilo velení Československého vojska a 1. divize). Srovnej PIPES, Richard. 

Dějiny ruské revoluce. Praha 1998, s. 233. Původní stanovisko K. Kramáře a částečně i M. R. Štefánika, totiž využít 

legie k protibolševickému vystoupení, podmiňovali Masaryk a Beneš masovou spojeneckou intervencí. Ta se ukázala 

nemožnou. Viz PICHLÍK, Karel - KLÍPA, Bohumír - ZABLOUDILOVÁ, Jitka, Českoslovenští legionáři : 1914 – 

1920, Praha 1996, s. 170–186. 

5 – Hluboké rozpory mezi velmocemi vedly k tomu, že hlavní jednání se přenesla na zasedání tří 

nejvýznamnějších činitelů konference – W. Wilsona, G. Clemenceaua a D. Lloyda George. Vyhrotila se dvě zásadně 

odlišná stanoviska k nejzákladnějším otázkám poválečného uspořádání Evropy. Na jedné straně stála Wilsonova 

koncepce kolektivní bezpečnosti s preferováním tzv. etnického principu při řešení hraničních otázek a na straně 

druhé argumentace francouzská, zdůrazňující spíše strategické faktory. Teprve pod vlivem nepřiznivých okolností, tj. 

rozmachu bolševického hnutí v Maďarsku a Bavorsku, byla krize v jednání překonána. Srovnej Československo na 

pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, s. 27. Příp. NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika ve 20. století, I, Praha 

2000, s. 8. 

6 – W. Wilson vyzval 22. 1. 1919 všechny skupiny bojující v Rusku k mírovému jednání, které se 

mělo uskutečnit na Princově ostrovu v Marmarském moři. Francouzská vláda nechtěla pozvat zástupce bolševiků do 

Paříže, ti proto na výzvu neodpověděli. 

7 – Srovnej pozn. 3 k dok. č. 7. 

8 – V průběhu mírové konference žádal K. Kramář několikrát o přijetí u A. Balfoura. Pokaždé byl 

odmítnut. Ve své Zprávě o situaci v Paříži pro prezidenta republiky a pro ministerskou radu, zaslané počátkem února 

1919 A. Švehlovi, se k této záležitosti vyjádřil mj. takto: „S Rumuny jednají jako se sobě rovnými, i Poláci jsou 

v ceně – a já, který jsem chtěl mluviti s Balfourem o Těšínsku, hned jak jsem přišel, a požádal Balfoura o rozmluvu, 

nedostal jsem ještě, po 14 dnech pozvání, abych k němu přišel. Nejedná se o mne. Mám zde dokonce výminečnou 
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situaci pro svůj kriminál i atentát, ale já cítím v tom nedostatek respektu k našemu národu…“ Viz NA, f. A. Švehla, 

k. 346. Srovnej též pozn. 13 k dok. č. 78. Příp. viz Příloha II a III. 

9 – Kramářovy postřehy viz Kramářův soud nad Benešem, s. 52. 

 

 

/9  

1919, 11. února, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi v reakci na vnitropolitické poměry v republice, především o politice církevní, o 

situaci v čs. armádě a možnostech řešení kompetenčního sporu mezi italskou a francouzskou misí v jejím vedení, o 

otázkách personálních a dále též o mezispojeneckých vztazích a s tím související případné protibolševické intervenci 

v Rusku. 

 
Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, I, dok. č. 43, s. 67–68. 

 

 

11/2 19. 
Milý příteli, závidím Vám, že sedíte doma, – ačkoliv i u nás, zdá se, nejsou poměry 

nejrůžovější. Abych zůstal hned při nich, prosím Vás, abyste nedopustil nyní, než bude 

rozhodnuto na konferenci, řešení otázek náboženských.1 Naše situace opravdu není tak skvělá, 

abychom mohli si ještě zbytečně vyvolávati odpůrce. Také mne velmi znepokojují zprávy o hnutí 

mezi železničáři. Bojím se, že si náš milý Isidor2 svými řečmi a svým vydáním se do rukou 

personálu úplně znemožnil situaci, - a já se velmi obávám, že bude muset za něho někdo jiný 

vypíjet, co on si nadrobil. Já vůbec mnohému nerozumím, co dělá. Slyšel jsem zde, že odmítl 

vyzvání Société des Wagons Lits přistoupiti na její nabídku, aby obsluhovala naše dráhy, a že 

prohlásil, že si uděláme vlastní vozy spací a restaurační.a Nechce se mně takové pošetilosti ani 

věřiti, a prosím, abyste se o tom přesvědčil. Máme největší interes otevříti naše země 

cizineckému proudu z celého světa, a bylo by přímo šíleným vyvolati si docela zbytečně bojkot 

společnosti, která má v rukou možnost největší reklamy. Každý na světě, kdo chce míti cizinecký 

ruch, stará se o to, aby cizinci mohli přijeti v jednom vagóně, pan Zahradník by chtěl, je-li má 

zpráva věrná, aby museli přesedati do našich vozů. Já naopak bych rád, aby Société des Wagons 

Lits vystavěla v Praze a na Slovensku řadu hotelů. 
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Také mě telegrafují, že na Slovensku je konflikt mezi našimi a italskými důstojníky.3 

Bojím se toho, poněvač by mohlo přijíti ke komplikacím, které by mohly Itálii proti nám poštvati, 

což by nyní nebylo příjemno. Myslím tudíž, že by mohl převzíti úkol Italy odstaviti gen. Pellé. 

On je nejvyšším generálem v naší armádě,4 a jemu bude Piccione přirozeně podřízen – a musí ho 

poslouchat. Přijde-li ku konfliktu, bude to konflikt mezi Francouzi a Italiány, v kterém my ovšem 

budeme držeti Pellé, – ale přece nebudeme v tom direktně. Ostatně Vám velmi odporučuji gen. 

Pellé – je to člověk znamenitý, nejlepší pověsti mezi francouzskými generály. Byl šéfem štábu 

Joffreova a pak velitelem 5. sboru, – s kterým zachraňoval Angličany po 21. březnu.5 Vůbec dali 

nám dobré důstojníky, – poněvač mají s námi plány, o nichž jsme se náhodou dozvěděli. Zde je 

nyní hlavní otázkou strach před Německem a možnosť, že přijde ještě k válce, jestli Němci 

nepřijmou kruté podmínky, které jim nyní chtějí uložiti. A pak se zde tak zakousli do Poláků a do 

myšlenky, že mají Poláci zachrániti Evropu před bolševismem, že jsou ochotni každým 

způsobem zameziti, aby Poláci nebyli od Němců biti. Proto počítají také na nás: buď abychom 

pomáhali, kdyby spojenci zase začali boj od Rýna nebo kdyby nutno bylo hájiti Poláky. A gen. 

Pellé bylo uloženo, aby urychlil zformování české [!] armády, by možno ji bylo užíti v případě 

konfliktu s Německem. Rozmlouvali jsme o tom velmi důkladně s Benešem. Beneš věří 

v možnosť konfliktu – já ne docela. Myslím, že se ho Němci neodváží, uvidí-li serióznost a 

jednotnosť spojenců v ukládání podmínek. Jednotnosti ovšem není – naopak. Ubohá Francie je 

v nejhorším postavení – a proto se bojím, dokonce že bude si hleděti vykoupiti podporu Itálie 

obětováním Jihoslovanů.6 Francie musila povoliti Wilsonovi a L[loydu] Georgovi v otázce 

bolševiků – což způsobilo zde, v Anglii i v Americe přímo úžas – a Francie má velké obtíže, aby 

zabránila, by La Société des Nations nestala se nebezpečím pro ty, kteří do ní vstoupí. Jsem 

v komisi7 a vidím veliké obtíže nejen ze strany Ameriky, nýbrž i Anglie. Itálie zdá se, že ze všeho 

toho těží, – zrovna jako Poláci z nechuti Ameriky a Anglie intervenovati v Rusku. My jsme si 

řekli s Benešem, že na každý způsob budeme dělati veliké drahoty – a pomáhat Polákům vůbec 

nejsme ochotni – myslím také, že by to naše veřejné mínění prostě nesneslo. Ale bude-li se o to 

jednati, chtěli bychom zajistiti si hranice a pak ovšem finanční věci. Měli bychom z toho alespoň 

to, že by Dohoda naše vojsko nejmodernějším způsobem vyzbrojila a mohla nám také zaopatřiti 

potraviny. 

Při té příležitosti však přicházím k otázce ruské.8 Vrátil se včera Osuský z Londýna a říká, 

že je tam všeobecná nespokojenosť s nótou Wilsonovou,9 a dokonce Labour Party je pro 
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zakročení. À propos: přijede do Prahy Lady Muriel10 kvůli ošacení českých dětí a Anglo-české 

lize – prosím o nejlepší přijetí, jak víte, má v Londýně veliké politické postavení. Právě přijel dr. 

Jelen a vyřizuje mně, co učí dr. Maxa. Odpuste, ale já se toho přímo hrozím. Jeho analýza 

bolševismu ruského sedláka je přímo naivní – mužik chtěl půdu, vzal si ji – ale nyní chce ji míti 

zajištěnou, chce notára, jak říká Savinkov, a nechce se vydávati nebezpečí, že mu ji zase vezme 

совeт бeдных,b který si bolševici udělali. – A nechati věc přirozenému rozvoji znamená vehnati 

celou inteligentní Rus do náručí Německa, jak všichni zde jednohlasně tvrdí – od červeného 

radikála do posledního konzervativce. V tom je nebezpečí pro celou Evropu, pro nás a pro 

Francii. To ví Německo, proto Deutsche Zeitung11 tak píše, proto mají takovou kuráž. Pan prof. 

Maxa snad může dobře potřebovati svou tezi pro schůze antibolševické – ale pro naše 

mezinárodní postavení je přímo nemožná. My zde jsme s Benešem úplně zajedno. Jen to, že 

uvidí, že bez nás není možno vykořeniti bolševické nebezpečí, dá nám lepší postavení politické – 

jinak všecko proti Polákům prohrajeme. A je to dětinství říkati, že se bolševismus neporazí. 

Porazí a snadněji, než si myslíme, – a Rusko bude žít novým životem. Prof. Maxa žil patrně příliš 

v ovzduší bolševickém,12 a následkem toho podléhá jejich sugesci o věčnosti jejich panství. Mne 

to všecko velmi mrzí, – poněvač to podrývá možnosť rozhodného kroku, který jsem Vám 

navrhoval. My s Benešem jsme úplně zajedno ohledně politického dosahu našeho zakročení,13 

oba cítíme, že jen tak bychom se dostali z poníženého postavení načínajícího státu, kterému ještě 

nikdo nepřivykl – kdežto o Polsku mluví už 100 let a o Rumunsku i Srbsku 60 let –, a pro kterého 

je postavení parvenuc zrovna nyní v této situaci přímo tragické. Kdybychom mohli spasit Rusko a 

udělat slovanskou demokratickou, snad republikánskou federaci, bylo by naše postavení na 

všecku budoucnosť ve Slovanstvu vedoucí – a nemuseli bychom se bát německé Ostpolitik a 

spojenectví Němců s Rusy a Japonci, – o kterém zde všichni vážní lidé mluví. Pak by s námi tak 

nejednali na Těšínsku a nikde! A člověk by nemusel slyšeti okolo sebe samé Polsko... 

Avšak ani já ani Beneš bychom proto nechtěli míti doma rozbroje... 

Kdybych Vás mohl všecky přesvědčiti! 

A nyní ještě maličkosti! Chtěl jsem míti v ministerském předsednictvu prof. E. Svobodu – 

bylo to usneseno, ale nevím, proč Vám to nepředkládají k podpisu. Za to mně jmenují Fliedra do 

ministerského prezidia, a neptají se mne! Já mám Fliedra rád, ale je to nemožný postup! 

Statistický úřad je tedy zákonem. Prosím, abyste potvrdil jmenování dr. Dobroslava Krejčího 

prezidentem, – zasluhuje si toho, poněvač vykonal dobrou práci. Já jej ministerské radě navrhnu. 
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Budu hledět, abych se dostal na několik dní domů, – vidím, že toho je přece potřebí. 

Zejména slovenské věci mě trochu lekají. Prosím Vás, upokojte všecky ohledně 

Deutschböhmen,14 – myslím, že nemusíme mít nejmenších starostí. Bolavý bod je Těšínsko. - 

Prosím Pellé držte, aby dostal správu vojska do rukou, – je to věc naprosto nutná. Ať je šéfem 

gen[erálního] štábu – a pak ministerstvo jen administrativní. Doufám, že Vám Beneš o tom píše. 

Nařiďte, aby Pellé dobře byl ubytován i jeho důstojníci. Uctivou poklonu a pozdravy všem 

Vašim. 

Srdečně Váš 

Kř 

Gratuluji Vám k Šámalovi, ale nesmírně lituji, že jste ho vzali velké Praze! Kdo ho 

nahradí!15 

 

a – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

b – Cовeт бeдных, tj. rada chudáků. 

c – Parvenu, tj. nadutec, povýšenec. 

1 – V této souvislosti šlo především o aktivitu znovuobnovené Jednoty katolického duchovenstva. Jako 

odbojné hnutí českých kněží za války zesílila a po převratu se k ní hlásilo 80-90 % kléru. Jejím předsedou se stal J. 

Š. Baar. Svou činností se vymezovala jak vůči novému státu, jehož cílem bylo provedení odluky církve od státu, tak 

vůči špičkám církevní hierarchie resp. Římu, odmítajícím jakékoliv reformy. Uvnitř Jednoty existoval i radikální 

proud, který předložil návrhy na církevní reformu již 22. 1. 1919 při audienci u T. G. Masaryka. Požadavky byly 

značně revoluční – biskupové měli být voleni duchovenstvem i věřícími, při liturgii měl být užíván mateřský jazyk, 

celibát se měl stát dobrovolným. V Jednotě se následně radikalizovalo křídlo zvané Ohnisko. Poté, co se neúspěšně 

pokusilo o kompromis, se jedna jeho část podvolila kurii a druhá se v lednu 1920 rozhodla pro založení nové Církve 

československé. Jednota byla rozpuštěna. Srovnej TRAPL, Miloš, Začlenění římskokatolické církve do české 

společnosti po roce 1918, in: Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, I, J. Valenta - J. 

Harna (vyd.), Praha 1999, s. 141–148. 

2 – Rozumí se I. Zahradník. K hnutí mezi železničáři: BUŘÍVAL, František. O našich železnicích, in: 

Českoslovanské železniční listy, 1919, roč. 20, č. 3, 1. 2., s. 1. Shrnutí únorového dění mezi železničáři viz článek 

Situační, in: Českolovanské železniční listy, 1919, roč. 20. č. 5, 1. 3., s. 1–2. Uvedeny požadavky železničářů (hlavně 

upravení sociálních poměrů, úprava zásobování všech státních zaměstnanců, úprava platová apod.), které byly, pod 

hrozbou případných nepokojů, předloženy vládě k projednání. 

3 – Čs. armáda sestávala z nezkušených jednotek, dobrovolníků z řad tělovýchovných jednot, a jediné 

schopnější jádro v ní představovaly legie, které přišly z Itálie. Na Slovensku proto veleli italští důstojníci. Vztahy 

mezi Itálií a Francií se prudce vyhrocovaly a čs. diplomacie stála jednoznačně na straně Paříže. Italové rovněž těžce 

nesli, že ČSR podřídila své vojsko přímo vrchnímu veliteli spojeneckých armád maršálu F. Fochovi a že E. Beneš 
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uzavřel s Francií vojenské dohody. Spory o kompetence italské a francouzské mise ve výsledku ovlivnily 

bojeschopnost čs. vojska. Srovnej Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, s. 12–13 a dok. č. 

75, s. 167–172. FERENČUHOVÁ, Bohumila, Francúzko-talianská rivalita v Československu začátkem r. 1919 a M. 

R. Štefánik, in: Historie a vojenství, 2004, roč. 54, č. 4, s. 658–686. 

4 – Francouzská vojenská mise byla vyslána do ČSR na základě smlouvy z 26. 1. 1919 a byla výrazem 

politické orientace republiky. Hlavním úkolem mise byla pomoc při organizování a školení čs. armády. Důstojníci 

mise byli přímo včleněni do organizace čs. armády. Prvním náčelníkem hlavního štábu se stal v únoru 1919 vedoucí 

francouzské vojenské mise u nás gen. M. Pellé, který vystřídal ve vrchním velení do té doby působícího gen. L. 

Piccione. Hlavním úkolem mise byla pomoc při organizování a školení čs. armády. Tento stav trval do 1. 1. 1926, 

kdy byla francouzské vojenské misi přisouzena jen poradní funkce. Formálně byla pak mise zrušena k 31. 1. 1939. 

Srovnej Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 83, s. 183–184. 

5 – Dne 21. 3. 1918 zahájilo Německo na západní frontě velkou „jarní“ ofenzivu. Cílem bylo rozdělit 

anglickou a francouzskou armádu a zatlačit Angličany k moři a Francouze k Paříži. Spojenci nebyli na útok 

připraveni a obě armády začaly ustupovat. Za této situace přistoupila koalice k reorganizaci velení. Podřídila všechny 

své jednotky bojující ve Francii vrchnímu velení francouzského gen. F. Foche, jemuž se německý postup podařilo 

zastavit. 

6 – Konfliktní situace, způsobená sporem o hraniční oblasti mezi Itálií a Královstvím Srbů, Chorvatů a 

Slovinců se vyhrotila v Istrii a Dalmácii. Britsko-italská smlouva z 26. 4. 1915 přiznala Itálii mj. právo na Istrii a 

severní Dalmácii až k mysu Planka. Již v březnu 1918 byla tato úmluva modifikována a teprve v listopadu 1920 byl 

hraniční spor obou zemí vyřešen. Itálie se zřekla nároků na Dalmácii a získala Istrii s Terstem, Gorici a v r. 1924 i do 

té doby nezávislý stát přístav Rijeku (Fiume). 

7 – Na konferenci v Paříži byla v lednu 1919 ustavena tzv. Komise hotelu Crillon, která dostala za úkol 

vypracovat stanovy budoucího mezinárodního společenství, tj. Společnosti národů. Wilsonův návrh stanov byl 

nakonec schválen a 14. 2. 1919 zveřejněn pod názvem Pakt Společnosti národů. Mírová konference pak tento 

dokument 28. 4. 1919 schválila a zahrnula jej do všech připravovaných mírových smluv. Oficiální založení 

Společnosti proběhlo 10. 1. 1920. 

8 – Postoj k ruské otázce v době mírové konference shrnul K. Kramář podle svého deníku. Viz 

Kramářův soud nad Benešem, s. 90–104. Problematiku zpracoval LEMBERG, Hans, Ruská akce Karla Kramáře 

v Paříži 1919, in: Porozumění : Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, Praha 2000, s. 134–142 a 153n. O 

deníku více pozn. 2 k dok. č. 78. 

9 – Viz pozn. 6 k dok. č. 8. 

10 – Rozumí se M. Paget, britská filantropka a iniciátorka charitativních akcí pro děti v ČSR, Rumunsku 

a pobaltských státech po 1. světové válce.  

11 – Rozumí se Deutsche Zeitung Bohemia. 

12 – P. Maxa se stal za války v Rusku jedním z předních činitelů odboje v zahraničí. V letech 1917–

1918 byl místopředsedou Odbočky Národní rady Československé v Petrohradě a po bolševické revoluci jednal se 

sovětskými zástupci o přesunu čs. legií z Ruska do Francie. Po protibolševickém vystoupení legií v květnu 1918 byl 



 191 

zatčen a až do konce roku vězněn v Moskvě. Srovnej SYLLABA, Theodor, T. G. Masaryk a revoluce v Rusk,. Praha 

1959, s. 223–225. 

13 – Kramář byl přesvědčen, že ČSR může zajistit bezpečnou budoucnost pouze obnovená 

demokratická ruská velmoc. Naléhal proto na protisovětskou vojenskou intervenci legií na Sibiři. Snažil se zadržet 

evakuaci čs. vojska ze Sibiře s tím, že se postaví po bok Kolčakovy armády a vrátí se přes osvobozené Rusko. 

Původně se domníval, že s ním souhlasí i Beneš. Masaryk mezitím pověřil P. Maxu, aby sondoval možnost jednání 

se sovětskou vládou s cílem legie stáhnout. Srovnej HERMAN, Karel - SLÁDEK, Zdeněk, Slovanská politika Karla 

Kramáře, Praha 1971, s. 51–58. 

14 – Již 29. a 30. 10. 1918 proklamovali němečtí poslanci z českých zemí ve Vídni vznik čtyř 

nezávislých německých provincií (Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren a Böhmerwaldgau) a připojení 

českého pohraničí k Německému Rakousku, resp. Německu. ČSR začala pohraničí obsazovat. Obsazení proběhlo 

poměrně snadno od listopadu do konce roku 1918. Československo vycházelo z předpokladu, že jako vítězný stát má 

dle dohody o příměří s Rakousko-Uherskem právo obsadit nárokovaná území před samotným podpisem mírových 

smluv, pokud toho vyžaduje udržení pořádku. Pařížská vláda uznala čs. požadavky 21. 12. 1918, Britové se připojili 

7. 1. 1919 a Italové o den později. Nakonec souhlasili i Američané, kteří se zprvu přikláněli k řešení formou 

plebiscitu. Srovnej Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, s. 7–8. 

15 – P. Šámal nastoupil do funkce přednosty Kanceláře prezidenta republiky 11. 2. 1919. Viz AÚTGM, 

f. ÚTGM/1, sign. III–1, k. 69, diář T. G. Masaryka. 

 

 

/10  

1919, 14. února, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi z pozice ministerského předsedy o prezidentských pravomocech a přeneseně i o 

politickém systému československého státu s odkazem na prozatimní ústavu. Dále reakce na Masarykovy projevy o 

směřování československé zahraniční politiky, předně ve věci Ruska, a první náznak budoucího nedorozumnění 

v těchto otázkách. Stručně o domácích politických událostech. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, 2 dvojlisty 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–8. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, I, dok. č. 44, s. 68–70. 

 

 

14/2 19. 

Milý příteli, 
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dovolte mně, abych s Vámi promluvil slovo velmi vážné, od jehož zodpovědění závisí 

moje další trvání v úřadě ministerského předsedy. 

Ode dvou dní, kdy jsem četl Váš interview1 s korespondentem časopisu Temps o otázce 

ruské a otázce náboženské, a od včerejška, kdy jsem četl Váš interview o možnosti dunajské 

federace i poznámku, kterou k tomu Temps přičinil, jsem v nejstrašnější náladě a vidím, že tak 

naši politiku vésti nelze. Není možno míti zodpovědnou vládu, zodpovědného předsedu 

ministerstva a nezodpovědného prezidenta, který urbi et orbia v novinářských interviewech určuje 

cesty politiky vládní, - nehledě ani k tomu, že se pro prezidenta republiky naprosto nehodí, aby 

dával interviewy. 

Chce-li si naše republika vyvoliti americký systém, chce-li, aby politiku dělal prezident,2 

budu se proti tomu brániti jako proti největšímu neštěstí, hledě k psychice a politické 

nevyspělosti a vášnivosti a citovosti našeho národa, ale budu-li poražen, podřídím se a přirozeně 

přestanu být členem jakékoliv vlády za takového režimu.b 

Ale dokud máme systém zodpovědnosti vlády, pak neustoupím od něho ani na píď. Jsem 

do nemožnosti skrupulesníc v tomto ohledu. Neudělám žádný projev politický bez schválení 

ministerské rady a bez dohody s Vámi – ale také nechci strpěti, aby kdokoliv, ať ministr nebo 

prezident, zavazoval vládu bez jejího vědomí a usnesení. Mně velmi se líbilo, když jste sám 

předložil nám k schválení své poselství,3 – a víte, že jsme úplně chránili v něm Vaši 

individualitu, smím-li tak říci, a že jsme se postavili za to, co jste řekl, třeba bychom ne ve všem 

do posledního slova souhlasili. A tak musí to zůstati i pro budoucno. Nemám nic proti tomu, 

abyste čas od času udělal politický projev – nerad bych také měl prezidenta à la Poincaré –, ale 

všecky Vaše projevy musejí býti smluveny s vládou, aby mohla za ně, poněvač jste Vy 

nezodpovědný,4 přijati zodpovědnosť anebo podati demisi. Tak jedině je možno zachovati 

ústavní zodpovědnosť vlády. Na tom stojím a s tím padám – při vší loajálnosti a upřímném 

přátelství k Vám.b 

Zejména v zahraniční politice myslím je povinností pokud možno mluviti nejméně a nic, 

co není smluveno se mnou a s Benešem. Já bych bez souhlasu Beneše neřekl ani slova, které by 

mohlo republiku zavazovati – a jsem zodpovědným, a těžce zodpovědným za všecko –, tím méně 

to můžete Vy, nezodpovědný. 

Nechci zatím celou otázku přednésti ministerstvu, chci počkati na Vaši odpověď, poněvač 

bych ji rád rozřešil jako mezi přáteli, kteří si řekli, že nic je víc nerozdělí. 
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A já Vám vše říkám jako upřímný přítel – Váš i našeho národa. Víte, že jsem rád, že 

máme Vaši autoritu a popularitu. Víte, že bych ji nechtěl za nic míti poškozenu v těchto 

kritických chvílích naší republiky. Zaveďte osobní režim – a za chvíli bude Váš prestiž v blátě 

naší stranické politiky a nezbude z něho nic, pranic, ani tehdy, když bychom to nanejvýš 

potřebovali. Buďte rád, že máte někoho, kdo za Vás nese zodpovědnosť,5 - zůstaňte trochu nad 

vodami, zvykněte si, že jste prezident, že nemusíte už do všeho mluvit, že je daleko lépe, řeknete-

li své mínění mně, vládě nebo svým přátelům, důvěrně, přátelsky - než novinářům do novin! 

Nehněvejte se na mne! I když se rozejdeme a já složím svůj úřad, zůstanu věren tomu, co 

jsem Vám řekl na nádraží,6 když bylo srdce tak plno velkých dojmů, – zůstanu Vám přítelem, 

třeba bych politicky šel svou cestou. Ale dokud jdeme spolu, mám za svou přátelskou povinnosť 

říci Vám otevřeně, co si myslím, a zejména co by mohlo znemožniti naši společnou práci. 

A nyní k věci. Co jste řekl o ruské věci, úplně dezavuujed všecko, co zde děláme 

s Benešem a co chce také Štefánik. My s Benešem jednáme zde se Savinkovem i s druhými, my 

oba cítíme, že nedostaneme se jinak z úžasného položení, v kterém jsme vůči Polákům, než když 

budou musit s námi počítati ve věci ruské, a Vy tomu činíte tak bezohledně konec, že se 

nedovedu z toho ještě vzpamatovati. Pro mne je rozhodující otázka, na kterou prosím o odpověď: 

Mluvil jste to s korespondentem Temps, když jste četl mé promemoria, které jsem poslal pod 

adresou Švehly Vám a ministerské radě,7 byla to tedy odpověď na můj návrh, vyrostlý z 

úžasného mučení, které jsem zde prodělal, – anebo jste ještě ten návrh můj neznal? Prosím o 

odpověď, poněvač řeknu docela otevřeně, že bych osobně nemohl snésti, abyste mě místo 

telegramu na mne adresovaného odpovídal prostřednictvím telegramu, který posílá dopisovatel 

Tempsu do svých novin, a abyste se nedorozuměl dříve se mnou a Benešem, než ve věci, kterou 

jsem navrhl, nastane mezi námi vyjasnění a dorozumění. To by bylo jednání, které bych nemohl 

snésti. Dovolte mně přátelské slovo. V poradě ministerské jste přiznal, že jste mohl spasiti 

s našimi vojáky Rusko před bolševismem. Mne to bodlo přímo do srdce, a řekl jsem si, že bych 

nechtěl nésti Vaši zodpovědnosť, třeba plně oceňuji obtíže Vašeho postavení. A Vy víte, že 

Dürich s tímto chtěl začíti proti Vám kampaň.8 Pomyslete, co by to bylo. Rusko bez bolševiků 

znamenalo Rusko věrné Dohodě a dřívější konec války – a docela jiné postavení naše, kdybyste 

Vy a naši zachránili Rusko a celý svět!e Nyní je to podruhé, kdy bychom mohli my Rusko spasit, 

zbavit se navždy strašného nebezpečí aliance rusko-německé – a my ji zde vidíme a cítíme se 

roditi, – zabezpečiti Čechům vedoucí postavení mezi Slovany, zabezpečiti navždy nás i 
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hospodářský rozkvět našeho národa, zabezpečiti naší republice důstojné místo mezi národy, 

pomoci svou autoritou také Jihoslovanům, – a to všecko Vy zahazujete, poněvač pan Maxa mluví 

o Rusku, které se těžko poznává z kriminálu, poněvač má své socialistické velleity,f a dokonce 

snad, jak říká Beneš, počítá s Ukrajinou, vždy zrádnou a bolševickou, jako je Rusko samo, a 

prodajnou tomu, kdo dá víc. To má být politika, která vidí trochu dál, budoucnosť? Politika pour 

le Roi de Prusseg - a nic jiného. Vím, že u nás, kde se bojí zavřít Munu, těžko je nacházeti půdu 

pro politiku boje proti bolševikům - ale v té společnosti věčných „ohledníků“ nerad vidím Vás - a 

zejména bych nerad, aby se říkalo o Vás, že jste podruhé zmařil pomoci Rusku.9 Mám aspoň tak 

dobré zprávy jako pan Maxa, jsou tu lidé, kteří zrovna přišli z Ruska, prošli bolševickými vojsky, 

a ti mluví trochu jinak. Mezi těmi 700–800 000 vojáků není víc, než 100 až 150 tisíc 

spolehlivých a ti by nevydrželi nápor armády úplně moderně vyzbrojené tanky, těžkými děly, 

aeroplány atd. A to je, co by musela dáti Dohoda. Nakonec je to jedno, Dohoda bude nucena 

zakročiti – ale pak to bude její zásluha, ne naše, a nám to nepomůže. Zapomene se na hrdinství 

našich v Rusku a Sibiři, a budeme žíti životem nového státu, na který nikdo se neohlíží. V Rusku, 

kde chtějí jíti s námi a třeba pod naším vedením, budou zklamáni – a my ze všeho, co jsme 

obětovali, nebudeme mít nic, pranic! To má být politika národa, který si má vydobýti místo na 

slunci? To že nestojí za žádnou oběť, poněvač se bojíte pana Stivína a Šmerala? 

Ve velké chvíli být malými je úžasná věc pro národ. Dovedli jsme býti na výši, když to 

vyžadovalo oběti, - a jsme malými, když se máme báti domácích odpůrců. Rakouska jsme se 

nebáli – pana Stivína se bojíme! To není politika, za kterou bych já chtěl nésti zodpovědnosť před 

budoucností, - to ať dělá někdo jiný! 

Zrovna tak musím co nejrozhodněji protestovati proti všem pokusům, řešiti nyní otázku 

nábožensko-politickou. To je přímo svévolné rozbíjení oken, která ještě zůstala celá. My zde 

máme dobývati proti Polákům Ratibořsko a Horní Slezsko - a Vám nestačí, že proti nám štvou 

Poláci a Prušáci povalením mariánského sloupu,10 - chcete ještě rozpáliti náboženský boj! To ať 

dělá potom politiku, kdo chce, - já se za to poděkuju. A také neponesu zodpovědnosť za politiku, 

která posílí klerikály11 tak, že budou jednou z nejmocnějších stran v budoucím ústavodárném 

shromáždění. Jestli kdo myslí, že je to zdravé pro udržení republiky, její nezávislosti a také 

vnitřní jednoty Čech s Moravou a Slováckem [!], ať to dělá – já za takové experimenty 

zodpovědnosť neponesu. 
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A stejně bych protestoval proti tomu, aby se jakýmkoliv způsobem naznačovala možnosť 

dunajské federace.12 Do krve se budu proti tomu brániti. Skoro 400 let jsme trpěli tím vídeňským 

morem – máme mu znova otevříti brány? Zas do té vídeňské Capuy?13 Zas do nějakého celního 

parlamentu? Ne, za žádnou cenu! Chci dobré hranice, chci míti garancii, že se Rusko nespojí 

s Německem, chci proto zachrániti Rusko, a pak se nebojím ani spojení Rakouska s Německem. 

Německo udusí Rakousko, udusí Vídeň a vojensky beztoho nikdo Němce nezdrží, aby šli 

v případě války s Německem. Těch pár milionů nás nezahubí, – když jim nebude pomáhati 

vojensky a hospodářsky 100 milionů Rusů. O to je potřeba se starati, ne o pár Vídeňáků! 

Tolik o Vašich projevech – a ještě jednou opakuji prosbu, abyste novinářům zavřel dveře. 

Věřte, je to všeobecný úsudek zde všech! 

A pak prosím Vás udělejte pořádek s kurýry. To je přímo úžasné, co dělá pan Spálený, 

správce kurýrů v ministerstvě národní obrany! Vůbec, co tam se dělá! Posílají se kurýři na kšefty, 

s nejhorší korespondencí, posílá se kde kdo, bez rozboru, je-li spolehlivý čili nic, – a náš 

diplomatický pas bude míti brzo cenu hadru. Prosím zakročte co nejpřísněji! Kurýrská služba 

musí býti centralizována v ministerstvu zahraničních věcí. Nikdo nesmí dostati kurýrské poslání 

bez svolení ministerstva zahraničních záležitostí. Za kurýry jen lidé spolehliví, pod přísahou, a 

jen pro věci veřejné služby, ne pro soukromé kšefty. Píšu to Vám, abyste udělal pořádek. Zjistilo 

se, že pan Spálený vydal diplomatický pas na papíru, kterým těm lidem poukazoval k výplatě u 

finančního ředitelství 5000 korun, – na druhé straně prostě namazal pár slov ve čtyřech jazycích. 

Jednomu kurýrovi zkonfiskovali pneumatiky, které měl pod šaty okolo těla! Tak to nejde – 

samou ostudu dělati české [!] republice! 

Já vůbec jsem do nemožnosti rozmrzelý. Mám všeho dost. Také na zprávy z domu.14 

Slovensko více děsí a leká – železničáři vychováním páně Zahradníkovým stávají se největším 

nebezpečím – zde jsme oušlapky, všecko samý Polák – opravdu raději se vším praštit a jít někam 

daleko od světa… 

Já ovšem se nebojím, že bychom nedostali, co potřebujeme, i Deutschböhmen i Slovácko, 

jak budeme chtít, i v koridor doufám – ale na Těšínsku a v Horním Slezsku se bojím, že to 

prohrajeme,15 poněvač jsou Poláci „nezbytní“ na bolševiky, – a my jsme baby, bojící se pana 

Stivína a Šmerala. Poláci jsou jako vždy chytří - vědí, že se má všecko obětovati, když toho ti 

druzí potřebují a když se za to platí odměnou, která je na věky… 
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My této politice nerozumíme - my myslíme, že se bude platit naše dřívější hrdinství! 

Naivnosť! 

Chci, co nejdřív bude možno, do Prahy, abych všecky ty věci vyřídil a také se rozhodl, 

zdali se vůbec ještě do Paříže vrátím a povedu dál vládu. 

Mám stálého pocitu pomíjení zde dost, zejména když vím, že bych mohl náš národ tohoto 

málo záviděného postavení zbavit, jen kdybych [!] byl ochoten něco obětovati pro zabezpečení 

své budoucnosti před nejstrašnějším nebezpečím a pro získání vedoucího místa našemu národu 

nejen ve střední Evropě, nýbrž i na celém východě. Pak by se Slovany zde i jinde jinak jednali! 

Srdečně Váš  

Kř 

 

a – Urbi et orbi, tj. městu a světu. 

b – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. 

c – Skrupulesní, tj. malicherně svědomitý. 

d – Dezavuovat, tj. popřít, neuznat, kompromitovat. 

e – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

f – Velléité, tj. choutka. 

g – Pour le Roi de Prusse, tj. pro pruského krále. 

1 – Rozumí se Masarykovo interview poskytnuté pařížskému listu Le Temps. Rozhovor s redaktorem 

A. de Guillervillerem se konal 11. 2. 1919, interview bylo publikováno 13. 2. Viz Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 

(27), č. 38, 15. 2., s. 2, v němž byl uveřejněn prezidentův rozhovor jako článek. Srovnej též MASARYK, T. G., 

Cesta demokracie, I, s. 80–81. Masaryk v odpovědi na otázku jak bude možno potírat bolševictví uvedl: „ Vojenské 

zakročení v Rusku je nyní nemožné; po čtyřech a půl rocích hrozné války nemohou státy Dohody žádat na svých 

vojácích, aby šli bojovat do Ruska za účelem špatně definovaným.“ 

2 – Otázka působnosti prezidenta Československé republiky byla řešena na základě sporu dvou 

koncepcí – francouzské (parlamentní systém) a americké (prezidentský systém), přičemž funkce prezidenta 

v parlamentní demokracii (v Evropě) byla výsledkem historického omezování moci panovníka a do určité míry jeho 

obdobou. Naproti tomu prezident USA je skutečnou hlavou státu a v prezidentské vládě převládá výkonná moc 

v rukou prezidenta. ČSR stejně jako další státy po první válce přijala parlamentní demokracii, přestože političtí 

představitelé čs. odboje původně počítali s větší mocí prezidenta ve státě, jak to vyplývá z II. memoranda E. Beneše 

spojencům ze 4. 11. 1918. Viz BROKLOVÁ, Eva, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–193, 

Praha 1992, s. 35. Dále srovnej Táž, Prezident republiky československé, Praha 2000, s. 11–14. Popř. srovnej První 

československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920, E. Broklová (vyd.), Praha 1992, s. 199–

202. 
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3 – Po svém příjezdu do Prahy se T. G. Masaryk 21. 12. 1918 zúčastnil schůze Revolučního národního 

shromáždění. Nejprve prezidenta uvítal svým projevem předseda RNS F. Tomášek, svůj pozdrav prostřednictvím 

poslance Janoška přednesli Slováci a na závěr bylo přečteno poselství italského ministerského předsedy V. E. 

Orlanda. T. G. Masaryk poté složil prezidentský slib a zároveň vyzval poslance, aby druhého dne (22. 12.) přišli na 

Hrad vyslechnout jeho první poselství. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 23. Text projevu Masaryk 

napřed zaslal vládě, aby jej schválila. Ta vyškrtla dva odstavce, v jednom se mluvilo o amnestii pro všechny, kdo 

byli za války špatně orientováni a pracovali pro Rakousko a v druhém varoval před antisemitismem. Protože 

prozatímní ústava neurčovala vztahy mezi prezidentem, vládou a RNS, dal až spor o oprávněnosti Masarykova 

poselství popud k tomu, aby se prezidentovi republiky přiznalo právo přednášet poselství parlamentu. První 

prezidentovo poselství, vlastně stručný přehled o zahraniční akci, bylo pojato do sněmovních protokolů teprve 

v březnu 1919 zároveň s odpovědí parlamentu na ně. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 24–34. 

4 – Podle hlavy III., § 66 ústavní listiny ČSR z 29. 2. 1920 „Prezident republiky není odpověden 

z výkonu svého úřadu. Z projevů jeho souvisících s úřadem prezidentovým odpovídá vláda.“ Viz BROKLOVÁ, E., 

Prezident republiky československé, s. 139. První československá ústava, s. 201. 

5 – Rozumí se vláda. 

6 – Rozumí se Kramářův projev při příjezdu T. G. Masaryka na bývalém nádraží Františka Josefa I. 

v Praze dne 21. 12. 1918. Viz pozn. 2 k dok. 4. 

7 – Rozumí se Kramářova Zpráva o situaci v Paříži pro prezidenta republiky a pro ministerskou radu, 

viz NA, f. A. Švehla, k 346. Kramář podává v tomto memorandu zprávy o dosavadním dění na pařížské konferenci, 

zmiňuje se rovněž o možnostech čs. delegace dosáhnout vytčených územních požadavků, o stanoviscích 

rozhodoujících politiků v otázce těšínského sporu a v této souvislosti o polském vlivu a aktivitách vyvíjených na 

konferenci apod. Z větší části věnuje pozornost ve svém elaborátu ruské otázce, převážně budoucímu vývoji Ruska a 

seznamuje prezidenta Masaryka i čs. vládu se svým programem na pomoc Rusku. Viz Příloha II. Srovnej pozn. 1 

k dok. č. 13.  

8 – Na jaře 1915 byl J. Dürich, agrární poslanec, vyslán za Masarykem do Švýcarska. Společně byli 

podepsáni pod oficiálním prohlášením vytvořeného Českého komitétu zahraničního, později přetvořeného 

v Československou národní radu, jejímž místopředsedou byl v únoru 1916 Dürich zvolen. V létě téhož roku, jako 

reprezentant rusofilského politického proudu, odjel do Ruska, kde za politické a finanční podpory carské vlády 

založil samostatnou Národní radu, která byla uznána za jedinou právoplatnou organizaci Čechů a Slováků v Rusku. 

Tím došlo k rozkolu zahraničního odboje na západní v čele s Masarykem a na východní v čele s Dürichem. 

Masarykova akce tím byla zbavena početné podpory čs. vystěhovalecké kolonie v Rusku i vojáků dobrovolně 

přešlých do ruského zajetí. Dürichovu akci zastavila ruská revoluce a on sám byl pak v roce 1917 vyloučen 

z Československé národní rady. Blíže se Masaryk vyjádřil k tzv. „aféře Dürichově“ ve Zprávě ministerské radě o 

zahraniční činnosti. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 40n. Dále srovnej též MASARYK, T. G., 

Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–191, Praha 1925, s. 95–96. K této problematice též PICHLÍK, Karel, 

Zahraniční odboj 1914 – 1918 bez legend, Praha 1968, s. 201–205 a 223–236. 

9 – Rozumí se negativní postoj T. G. Masaryka k možnosti využít čs. legie k intervenci. 
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10 – Dne 3. 11. 1918 po táboru lidu na Bílé hoře, svolaném socialistickými stranami, byl v Praze na 

Staroměstském náměstí stržen Mariánský sloup, mylně pokládaný za alegorii vítězství katolíků v bělohorské bitvě. 

Masaryk se k tomu vyjádřil ve zprávě vládě 23. 12. 1918. Srovnej MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 53–54. 

11 – Rozumí se Čs. strana lidová. 

12 – Proti čs. územním nárokům vystupovala v řadě jednání především Velká Británie. Z jejího podnětu 

byl předložen italský návrh, aby z nástupnických států byl vytvořen větší celek ve formě jakési dunajské federace. 

Západní mocnosti byly jednak znepokojeny zmatky v centrální Evropě a rovněž se obávaly expanze Německa na 

východ. Sám Masaryk na sklonku války uvažoval pod vlivem Američanů o podobné ideji „Středoevropské unie“ či 

později o menším bloku ČSR-Polska-Jugoslávie-Rumunska-Řecka. Srovnej též pozn. č. 1, Masaryk se k otázce 

dunajské konfederace vyjádřil v interview pro list Le Temps. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 82. 

13 – Capua, antické město, v literatuře symbol změkčilosti a rozmařilosti, bohatství a úpadku, (J. S. 

Machar, J. Vrchlický). Město založené Etrusky, které se dalo pod ochranu Římanů a mělo zvláštní postavení, avšak 

ztratilo jej po druhé punské válce, kdy byli občané prodáni do otroctví nebo se stali pouhými nájemníky půdy bez 

možnosti obchodovat a byla zrušena samospráva. 

14 – Rozumí se zprávy o situaci v ČSR, které K. Kramář dostával do Paříže, např. 25. 1., 27. 1., 1. 2. a 

6. 2. 1919. Viz Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 81, 84, 95, 106, s. 182, 185, 193 

a 205, aj. 

15 – Jde o územní požadavky, jež čs. delegace překládala předsednictvu konference ve formě 

memorand, kterých bylo nakonec dvanáct. První a nejobsáhlejší memorandum přednesl E. Beneš před Radou desíti 

5. 2. 1919. Viz Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, s. 26. Srovnej tamtéž, dok. č. 87, 94, 

97, 98, 100, 101, 108, 115, s. 187–188, 192, 194–201, 206–210, 215–217. Viz též Boj o směr vývoje 

československého státu, I, dok. č. 40, s. 59–65. Viz též ANM, f. K. Kramář, k. 91. 

 

 

/11  

1919, 19. února, [Praha] 

Odpověď T. G. Masaryka K. Kramářovi na výtky ohledně interview poskytnutého francouzskému listu Le Temps. 

Masaryk se v něm dotkl mj. těchto témat: plán protibolševické intervence v Rusku, dunajská konfederace a státní 

církevní politika. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 2 dvojlisty 16,5 x 22 cm, psáno perem na s. 1–5. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

19/2‘9. 
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Milý příteli, Váš list1 je hodně rozčílený a nemohu věřit, že interview Temps stačí na 

vysvětlení; domnívám se, že interview je jen příčinou příležitostní, po které jste si některé palčivé 

otázky formuloval. A předně: interview není správný, je-li, jak píšete; zaráží mne, že po tolika a 

tolika zkušenostech, které bez pochyby s interviewy máte, nepřipadl jste na otázku, je-li Temps 

správně podán. Ale hlavní věcí je, že kladete takový interview nad vnitřní evidenci, kterou by 

Vám musila poskytnout moje 4letá práce a moje Poselství a vůbec znalost osob a věcí. Já jsem se 

od smyslu a programu Poselství2 neodklonil v ničem a neodkloním. 

Proberu některé ty body. 

Rakousko a Dunaj[ská] federace. Řekl jsem jen, že obchodní dohodnutí s Rakouskem 

bude usnadněno a uspíšeno, jestli Rakousko (Vídeň) teď provede likvidaci loajálně. Nic více; 

chtěl jsem Vídeň přimět k tomu, aby ta likvidace se provedla rychle a správně. Má-li být 

Rakousko při Německu nebo samostatné, to visí od Německa, jaké bude. Vzdá-li se opravdu 

pangermanismu, může nám být lhostejno, co bude s Rakouskem. 

Náboženství.3 Vyložil jsem situaci: a) Směr, jenž řešení otázek organizačních oddaluje. b) 

Radikální, jenž ty reformy chce provést hned, aby byl pokoj. c) Směr kněžský Zahradníkův, více 

církevně-náboženský. Tento směr roste; bojí se ho klerikálové, a proto jsou ochotni přijmout 

nutné reformy, mezi nimi i rozluku manž[elskou].4 Jednám se stranami a jednotlivci (ministrem 

Hrubanem, bisk[upem] Doubravou5 atd.) a myslím, že se dá docílit klidné provedení. Já osobně 

nechci žádného politického vsahování do života náboženského (to dělali Habsburkové); 

souhlasím s rozlukou státu a církve6 do všech důsledků, ale přeju si mírné a smírné provedení a 

k tomu pracuji. (Nevyslovil jsem se pro zrušení celibátu, jak citujete.) 

Němci. Poměr k Němcům je naše nejpalčivějsí otázka. Dělám vše, aby se protivy 

zmírnily, a daří se to. Dosáhl jsem např. na našich, že zákon o dělení univerzit bude oddálen a po 

případě i pochován,7 – zasáhl jsem úspěšně do divadelní otázky brněnské8 aj. 

Slovensko. Mírním stejně; ale tu hlavně běží o lidi, o administrátory a těch je málo. 

Mírním Italy a jejich maďarofilské9 allurya. 

Rusko. Řekl jsem Tempsovi, že Entente neměla a nemá jasného a určitého plánu 

s Ruskem. Že vím, že angličtí a francouzští vojáci do Ruska nepůjdou, a Temps to potvrdil. Řekl 

jsem, že bych naše vojsko potřeboval doma, ale že vyčkávám zprávy gen. Štefánika o situaci 

v Sibiři.10 Neřekl jsem mu, co říkám Vám, že se obávám rozpolcení v našich tam řadách; jedni 
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(většina?) chtí domů, druzí by ještě proti bolševikům bojovali. Tudíž vyčkávám s definitivním 

úsudkem a plánem. 

Nedívám se tak důvěřivě jak Vy na ruské protibolševiky v Paříži a jinde; mám zkušenosti 

mnohé s nimi, „znám“ je na Rusi – nevěřím v jejich schopnost organizační. 

Takticky: pokládám za chybu hrozit bolševikům, když pod jejich mocí máme tisíce našich 

lidí, na nichž se mohou mstít. 

Pozn.: Řekl jsem, že bych snad byl mohl porazit bolševiky před Kyjevem, snad i 

Moskevské: Lenin a celé hnutí by tím nebylo bylo zničeno. 

A to Dürich proti mně nehlásal – Dürich šel z černosot[n]ěnci nejhoršího rázu.11 

Ptáte se, odpovídal-li jsem Tempsem Vám. Ne! Interview byl dávno před Vaším listem 

zamluven; pak to ani interview nebyl – chtěl být informován, nemyslel jsem, že bude psát. A 

psal, jak to pochopil, resp. podle nynější francouzské nálady. 

A že vůbec jsem se dal a dávám interviewovat? Přál bych si, abych nemusil; ale v tom 

právě je bída, že zde není jiného, kdo by ty lidi dovedl informovat. Vůbec: ty a jiné věci musí být 

organizovány a k tomu je Vás tu potřeba. Ministr Švehla mně řekl, že Vás požádá, abyste přijel 

co nejdříve, že Vám vysloví přání celého ministerstva.12 

Nadhodil jste problém: po americku nebo po francouzsku?13 (Totiž pravomoc prezidenta.) 

O tom a jiném se musíme dohodnout. Stejně se má věc s některými problémy organizačními. Jak 

jsem poznal, celý vládní aparát byl a je nehotový – to právě musí být korigováno a vlastně teprve 

vybudováno. Mne zaráží Vaše slova, že jste rozmrzelý, že toho máte všeho dost, – to přece je 

problém, který máme luštit a rozřešit; mně je to z samého počátku jak matemat[ická] úloha, vábí 

to mou energii a dovednost. Vidím všecky nedostatky a vady, ale snažím se pracovat a užít všech 

sil, které máme k dispozici. Pozoroval jsem už dříve zde, že Vás to nezajímá. 

Poláci. Jejich taktika je nespasí. Stojí před velikými vnitřními úkoly: velkostatky – Židé – 

roztříštěnost stran a orientací – nepolské obyvatelstvo. Snaha dosíci veliké nepolské území je 

zhoubná: tím přece Polsko padlo. Jen etnograf[ické] Polsko může být silné, Polsko 38 mil[ionů] à 

la Dmowski bylo by slabé a předem určeno k rozpadnutí. 

Jednal jsem s Noulensem a tou misí:14 máme zprávy z Těšína, že polské kejkle nepůsobí. 

Váš úsudek o Angličanech a Američanech není správný. Pacifisté nejsou cele pro nás, ale 

mnozí z těch, kteří jsou v Paříži, byli získáni a budou pro nás. Než – v tom právě je problém. 

Obávám se, že Vaše rozmrzelost se bude jevit ve Vašem vystupování a v poměru k lidem. 



 201 

Menší některé věci odevzdal jsem Švehlovi aj. Pozdravujte Beneše. Váš 

Masaryk. 

 

a – Allury, tj. odporné způsoby, vrtochy. 

1 – Viz dok. č. 10. 

2 – Rozumí se první prezidentovo poselství členům Revolučního národního shromáždění z 22. 12. 

1918. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 24–33. AÚTGM, f. TGM–L, k. 34. 

3 – Viz pozn. 1 k dok. č. 9. 

4 – Rozluka manželství byla povolena v květnu 1919. 

5 – M. Hruban byl ministrem bez portfeje v Kramářově vládě všenárodní koalice, ale především byl 

zástupcem Československé strany lidové v této vládě. Královéhradecký biskup J. Doubrava byl Vatikánem 13. 12. 

1918 pověřen dočasnou administrací arcidiecéze, poté co se v říjnu 1918 pražský arcibiskup hrabě P. Huyn vzdal na 

pokyn Svatého stolce svého úřadu. Novým arcibiskupem byl v září 1919 papežem Benediktem XV. jmenován F. 

Kordač, doktor teologie a filozofie, univerzitní profesor a v letech 1918–1920 poslanec Revolučního národního 

shromáždění. 

6 – Odluku církve od státu předpokládal vládní návrh ústavy v § 121. Proti se postavila Čs. stana 

lidová a Slovenská ľudová strana. Nakonec veškeré zmínky o odluce z textu ústavy vypadly. 

7 – Změny roku 1918 postihly i pražskou univerzitu. Již v lednu 1919 se přestal užívat název Karlo-

Ferdinandova univerzita a byl přijat název Česká univerzita Karlova, brzy pak jen Univerzita Karlova. Německá část 

univerzity, která usilovala o převedení z Prahy do Liberce, se od roku 1920 označovala jako Německá univerzita 

v Praze. Zákon upravující organizaci a správu univerzity (i její rozdělení) byl vydán 19. 2. 1920, jako tzv. Lex 

Mareš. 

8 – Rozumí se zřejmě česko-německý spor v brněnském Národním divadle. V Tribuně se objevily 

zprávy o způsobu řešení brněnské divadelní otázky. To měla přinést valná hromada československého Národního 

divadla, konaná 28. 3. 1919, která projednávala otázku provozování českých her v městském brněnském divadle a 

otázku stavebního místa pro nové Národní divadlo v Brně. Viz Denní zprávy. Tribuna (Večerní vydání), 1919, č. 42, 

20. 3., 5. 2., s. 4. Viz též Divadlo a hudba. Valná hromada Družstva Národního divadla v Brně. Tribuna, 1919, č. 50, 

29. 3., s. 5. 

9 – V únoru 1919 se stupňovala na Slovensku maďarská propaganda a akce proti Československu. 

Maďary podporovali italští důstojníci, kteří v té době veleli čs. jednotkám na Slovensku. Srovnej Československo na 

pařížské mírové konferenci, I, dok. č. 109, 119, s. 210, 221–222. 

10 – Počínající rozklad legií měl zastavit příjezd francouzského generála M. Janina koncem roku 1918, 

který byl jmenován vrchním velitelem fr. vojsk operujících ve východním Rusku a v západní Sibiři a tím i vrchním 

velitelem legií. Spolu s ním odjel jako náměstek vrchního velitele čs. armády ministr války M. R. Štefánik. Jeho 

úkolem bylo provést reorganizaci legií, odstranit jejich dobrovolnický ráz, zvýšit jejich bojeschopnost a připravit je 

k dalším bojům. Všechna tato opatření vyvolala odpor legionářů, kteří odmítali poslušnost, proto již v březnu 1919 

byly legie staženy z bojových linií. K tomu srovnej HÁJKOVÁ, Dagmar - ŠŤOVÍČEK, Ivan - NOVÁČKOVÁ, 
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Helena, Edvard Beneš a M. R. Štefánik – svědectví dokumentů, in: Sborník archivních prací, 2004, roč. 54, č. 2, dok. 

č. 66, s. 642–643. Viz též HÁJKOVÁ, D., Vztahy mezi TGM, Benešem a Štefánikem : Masaryk, Beneš a Štefánik : 

spolupracovníci, přátelé či rivalové. Přednáška pro členy Masarykovy společnosti, Brno 2005.  

11 – Srovnej pozn. 8 k dok. č. 10. Černosotněnci, příslušníci ruských monarchistických organizací - 

Svaz ruského lidu a Svaz Michaela archanděla a ozbrojené skupiny působící od revolučních událostí roku 1905 po 

dobu první světové války. Vztahem T. G. Masaryka k revolučnímu Rusku se zabývá pozn. k dokumentu č. 44 v edici 

Boj o směr vývoje československého státu, I, s. 361–362, v níž je editována významná část tohoto dopisu a 

připomenuta práce SYLLABA, Theodor, T. G. Masaryk a revoluce v Rusku. 

12 – Viz ANM, f. K. Kramář, k. 17, A. Švehla K. Kramářovi b. d. [únor 1919]. Švehla v dopise píše: 

„Minist.[erská] rada mi uložila vysloviti Vám vřelý dík za všechnu tu námahu a obětavost a jen jedno přání máme 

všichni, abyste hodně brzo byl zas mezi námi, je toho nutně zapotřebí.“ A. Švehla se z funkce místopředsedy vlády a 

ministra vnitra zabýval domácími i zahraničními záležitostmi. Na schůzi vlády dne 14. 1. 1919 byly Švehlovi 

poskytnuty premiérské pravomoci ve všech otázkách, jež měl řešit ve spolupráci s tříčlenným ministerským 

výborem, tvořeným G. Habrmanem, V. Klofáčem a A. Stránským. Srovnej Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 

vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, č. 29, s. 26. 

13 – Srovnej pozn. 2 k dok. č. 10. 

14 – K zastavení bojů mezi čs. a polskými vojenskými oddíly v Těšínsku, které přerostly až v tzv. 

sedmidenní válku, vyslaly spojenecké mocnosti misi vedenou francouzským generálem Noulensem. Více viz 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Slezsko, Těšínsko, k. 394. Dále Československo na pařížské mírové konferenci 

1918–1920, I, s. 13–14 a tamtéž, dok. č. 94, 97, 98, 128, 129, 133, s. 192, 194–198, 233–234, 237. Též viz Masaryk 

a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 25a, 26, 28, s. 174–176, 180–183, 187–189. Boj o směr vývoje československého 

státu, I, dok. č. 38, s. 55–56.  
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1919, 21. února, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o polské politice v Paříži a s tím související těšínské otázce, řešené v rámci 

mezispojenecké komise. Dále Kramářovy vize o kooperaci slovanských národů a o úloze Ruska mezi nimi. Zpráva o 

chystané návštěvě britské filantropky M. Paget v ČSR. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, I, dok. č. 46, s. 71–72. 
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21/2 19 

Milý příteli, 

mám něco na srdci. Zlobil jsem se pro Vaše interviewy a tu slyším, že pan dr. Jelínek 

uveřejnil interview se mnou v Národních listech.1 

Ubezpečuji Vás, že mně ani nenapadlo dáti mu interview. Pozval jsem si ho, abych s ním, 

jako s Mečířem a Hudcem, mluvil o tom, co on by měl psáti, – a pan dr. Jelínek myslil, že udělá 

něco neobyčejně dobrého a příjemného, když z toho udělá interview. Velmi jsem se zlobil, víc 

než Vám dovedu říci, a sice proto, že z toho vzešla veliká neloajálnost k vládě, – poněvač nemám 

právo mluviti takové věci, dokud se vláda o tom neusnese. 

Bohužel na věci se nedá nic měniti - a já bych jen rád, aby z toho nebyly historie, poněvač 

bych nerad veřejně dezavuovala dr. Jelínka, – je mně ho líto. 

Dnes večer jede Lady Paget do Prahy. Doufám, že ji rád uvidíte a také že slečna 

Masaryková2 se jí ujme. Ona opravdu dělá pro nás velké věci, a bylo by v našem zájmu, aby si 

z Prahy odnesla dojmy nejlepší, pokud nás se týče, a naprosto pravdivé, pokud jde o naši bídu. 

Zde je plno polských intrik. Roztrušují, že se pachtujeme s Němci a Německem, že na nás 

není spolehnutí atd. Excelsior,3 patrně v jejich službách, dnes s velikým gustem cituje, co jste 

řekl o dunajské federaci, a chtěl by tak řešit otázku Deutschoesterreich.4 Ovšem je to také intrika 

prince Bourbonského a jeho kruhů, které zde pracují velmi intenzivně pro Karla.5 Nás žádali o 

rozmluvu – chtěli by, abychom Karla přijali do Čech na stálý pobyt, poněvač prý se bojí, že ho 

z Vídně zabijí. Ovšemže jsme to odmítli. Poláci jsou stále na koni a komise interallié,b která je ve 

Varšavě,6 pracuje promptně pro ně. A to všecko člověk musí snášet po všem tom, co Poláci za 

války dělali, – a k tomu ještě slyším, že jsou i u nás ještě polonofilové… 

Je potřebí opravdu velké lásky k tomu po všem, čeho jsme od jisté doby svědky. 

Já ovšem stejně malou mám víru k Ukrajincům - ti nejsou o nic lepší, a spoléhati na ně 

bylo by stejně klamným. Jediné, co zdá se mně býti naprosto pevným a spolehlivým, je vděčnost 

Rusů za všecko, co jste dělali s našimi legiemi v Rusku. Až je teplo v duši, když to člověk slyší: 

ode všech! Od krajních levičáků, socialistů, pokud nejsou bolševiky, až po staré pravičáky. To je 

kapitál pro náš národ, jehož si nelze dost vážit, – a ten zahrabat, nebo zničit by bylo největším 

hříchem na budoucnosti národa a největším marnotratnictvím vyházeti to, co jste v Rusku udělali. 

Byl jsem v neděli na čaji ruského bloku,7 všech stran, věřte, až jsem měl slzy v očích, když jsem 

je slyšel mluviti o našem národě, o Vás, Benešovi, našich legiích! A mně je velmi hořko při 
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pomyšlení, že naše vnitřní poměry nám, jak pravíte všichni, nedovolují, abychom na tomto 

základě vystavili celou budoucnosť svou: Slovanstva,8 které nyní všecky ruské strany chtějí, od 

leva do prava! To je dnes jejich největší program: federace demokratického Slovanstva. To už 

není jen náš sen! A jak slyším, Jihoslované, Pašić, Trumbić i Alexandr,9 chtějí pomoci Rusku 

četným vojskem. 

Čtu právě, že nám komise varšavská vyhrožuje reparacemi. Přivedli jsme to daleko - a 

komu ještě to u nás neotevře oči, ten ovšem už neprohlédne. Poláci pod titulem boje proti 

bolševikům dobývají pro sebe hranice z roku 1772,10 Litvu, Volyň - a Evropa si za to z nich dělá 

své miláčky! 

Není opravdu veselo na to mysliti. 

Ale nechci Vás těmi věcmi otravovati. Jen aby se Lady Paget vrátila se svou nynější 

láskou k Čechům – jsem přesvědčen, že nám se svou neobyčejnou energií opravdu pomůže mezi 

Angličany a Amerikány. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Dezavuovat, tj. popřít, neuznat, kompromitovat. 

b – Interallié, tj. mezispojenecký. 

1 – JELÍNEK, H. Naši přátelé ve Francii. Rozhovor s ministerským předsedou drem. Kramářem, in: 

Národní listy, 1919, roč. 59, č. 35, 9. 2, s. 1. Schůzka se konala 3. 2. 1919 u Kramáře a Národní listy o ní 

informovaly již 4. 2. 1919. 

2 – Rozumí se Alice Masaryková. 

3 – Rozumí se francouzský ilustrovaný deník, který vycházel v letech 1910–1940. 

4 – Deutsch-Österreich (Německé Rakousko) se začalo formovat již 21. 10. 1918. Jeho součástí se 

měly stát krom alpských zemí bývalé rakouské monarchie (vyjma Tyrol) i pohraniční německé oblasti z českých 

zemí (Deutschböhmen). Viz pozn. 12 k dok. č. 10. Rakousko a Německo do budoucnosti předpokládaly spojení 

v jeden státní celek, který saint-germainská mírová smlouva přímo zakázala. Pro nově vytvořený samostatný stát 

zavedla název Österreich. 

5 – Rozumí se princ Sixtus Bourbon-Parma, bratr císařovny Zity, a poslední rakouský císař Karel I., 

který se 11. 11. 1918 vzdal vlády v Rakousku. Když ústavodárné národní shromáždění potvrdilo republiku jako 

státní formu Rakouska, odmítl Karel za sebe a za svůj rod podepsat formální prohlášení, že se vzdává nároků na trůn, 

a musel proto se svou rodinou 24. 3. 1919 Rakousko opustit. K osobě císaře Karla I. více viz GALANDAUER, Jan, 

Karel I. : poslední český krá,. Praha, Litomyšl 2004. 
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6 – Rozumí se mezispojenecká komise (La Commission inter-alliée de Teschen), která měla připravit 

podmínky ke kompromisní dohodě, a to na základě provizorní úmluvy z 3. 2. 1919. Více viz AÚTGM, f. T. G. 

Masaryk, sign. R–Slezsko, Těšínsko, k. 394, kde Složka Inter-allied Commission for Teschen. Srovnej pozn. 14 

k dok. č. 11. 

7 – Šlo o Kramářovy kontakty s ruskou emigrací v Paříži – především s B. Savinkovem, bývalým 

eserským ministrem vojenství, s nímž také spřádal intervenční plány. Jejich jednání býval přítomen i E. Beneš. 

Srovnej SLÁDEK, Zdeněk, Kramář, Masaryk, Beneš a Rusko : shoda, rozdíly, rozpory, in: Karel Kramář. Studie a 

dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí, L. Běloševská - Z. Sládek (vyd.), Praha 2003, s. 60–61 a Kramářův soud nad 

Benešem, s. 29–31 (výklad E. Beneše) a 92n. (výklad K. Kramáře). 

8 – Před válkou se stal K. Kramář propagátorem tzv. novoslovanství, představujícího moderní typ 

slovanské spolupráce na poli hospodářském, kulturním i politickém, směřující pod záštitou velikého slovanského 

Ruska – ale i na principu rovnoprávnosti národů – k všestrannému rozvoji Slovanů v rámci rakousko-uherské 

monarchie i mimo ni. V praxi však novoslovanství ztroskotalo na neustálých třenicích mezi jednotlivými národy, 

koncem všech těchto snah byla první světová válka a definitivně bolševická revoluce. Více viz WINTERS, Stanley, 

Karel Kramář a jeho slovanství na počátku 20. století, in: Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí, 

s. 11–17. SLÁDEK, Z., Kramář, Masaryk, Beneš a Rusko, tamtéž, s. 55–63. Viz též HERMAN, Karel - SLÁDEK, 

Zdeněk, Slovanská politika Karla Kramáře, s. 25–37. Příp. PICHLÍK, K., Zahraniční odboj 1914 – 1918, s. 14–16. 

Kramářova shrnutí této problematiky viz KRAMÁŘ, K., Pět přednášek o zahraniční politice, Praha 1922. Týž, Na 

obranu slovanské politiky, Praha 1926.  

9 – Rozumí se Alexander I. Karadjordjevič, srbský princ-regent, od srpna 1921 jugoslávský král. 

10 – Rozumí se hranice Polska před jeho prvním dělením mezi Rusko, Prusko a Rakousko ze srpna roku 

1772. Následným druhým a třetím dělením z let 1793 a 1795 přestalo Polsko existovat  

 

 

/13  

1919, 25. února, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o postavení českého národa, resp. jeho zástupců na pařížské mírové konferenci – v 

porovnání s postavením polských delegátů. Kramářova politická agitace na podporu vytváření dobrovolnické armády 

pro protibolševickou intervenci v Rusku. Dále o domácí vládní situaci, včetně personálních záležitostí.  

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, 2 dvojlisty 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–6. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

25/2 19. 
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Milý příteli, jsem opravdu rád, že není mezi námi takových rozdílů, jakých jsem se bál. 

Zdá se mě však, že Vám Švehla nedal čísti memorandum o věcech ruských,1 které jsem mu zaslal 

pro Vás i ministerskou radu, a prosil bych Vás, je-li tomu tak, abyste si je vyžádal a přečetl. 

Uvidíte z toho, že nejedná se u mne o špatnou náladu, – nýbrž o opravdovou stísněnosť ohledně 

budoucnosti naší v případě rusko-německé aliance, ohledně naší otázky slezské pro přednost, 

kterou zde mají Poláci, poněvač se myslí, že pomohou proti bolševikům, a proto, poněvač 

myslím, že za všecko, co jsme udělali v Rusku, zasluhujeme, abychom zaopatřili svému národu 

vedoucí místo ve Slovanstvu, – a bojím se, abychom tento kapitál nepromrhali tím, že bychom 

v poslední chvíli, při rozhodování, odmítli své účastenství. Jsem stísněn, poněvač vidím, že náš 

národ nehraje již takovou úlohu, jakou by zasluhoval za to, co dělal ve válce – poněvač se zde 

necení, co se udělalo –, nýbrž co se dělá a udělá nyní, v kritické situaci míru. Poláci dělali 

lumpáctví ve válce – ale nyní umějí prodávati svůj boj proti „bolševikům“, – který je vlastně 

bojem za Litvu, Volyň a Kuronsko.2 

Tedy není v tom pranic osobního. Věřte, snesl jsem taková hrozná ponížení ve vězení, že 

by Vám mohla Vaše Alice o tom povídati,3 co člověk musel snášeti, – jsem tedy zvyklý polykati 

hořké pilulky - ale nesnesu ponížení svého národa. To za žádnou cenu! 

A dostat náš národ ven z této situace parvenu,a dostat jej na vedoucí místo politiky střední 

Evropy a Východu je jedinou touhou a jediným cílem mého snažení! Mluvil jsem dlouho se 

srbským Alexandrem,4 u něhož jsem byl. Ten byl by pro pomoc Rusku jako Pašić a Trumbić. Ale 

také říká, ne řadovým vojskem, nýbrž dobrovolníky, a chtěl by dělati agitaci. Je ostatně pro 

nejužší s námi přátelství. Myslím, že je hodný, dobrý hoch, ovšem prý slabý a měkký. 

Pro dnes bych s Benešem rád měl formování ruských sborů ze zajatců u nás pod naším 

vedením - a pak až pod tlakem pomoci – a to je také jeden z hlavních argumentů –, vynutíme na 

Dohodě dobré hranice, koridor s Jihoslovany a hojné zásobování – bude možno udělati agitaci 

pro dobrovolnou armádu na osvobození našich vojsk v Sibiři. Také já v tom ohledu čekám na 

Štefánika – a rád bych tu akci dělal společně s Jihoslovany. 

A nyní k vnitřním věcem! Říkáte, že mne nezajímají. Příteli drahý, dávno jste se tak 

nemýlil! Já 2 roky ve vězení nemyslel než na to, a mám pro svou osobu vypracovaný podrobný 

plán vnitřního ústrojí nového státu – až do kompetencí okresních hejtmanství. – Ale nemohl jsem 

se posud o věci starati. Jednak je moje postavení docela výminečné. Ministry mně jmenovaly 
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strany,5 ne já je vybíral – a na základě tom schází mně obvyklý vliv každého ministerského 

předsedy. Nemám ho víc, než si ho osobně získám. 

Zrovna tak jmenování v ministerstvech jsou věcí stran – a mně je těžko do věcí se 

míchati, - chci-li ve velikých liniích zachovati svůj vliv. 

A konečně jsem měl docela výminečné postavení. Vy jste nebyl v Praze, Beneš tam 

nebyl, a já musel všecko dělat ve chvíli, kdy se všecko na všech stranách bořilo - německé 

Čechy, Slezsko, Slovácko [!] – a k tomu celá východní Evropa vysílala své bolesti do Prahy, 

opravdu neměl jsem času čísti, co se děje v Národním shromáždění. Přiznám se, že mnoho věcí 

mně uniklo, na které jinak bych byl pokusil se míti vliv. 

Tím se také stalo něco docela nemožného. Švehla ve svém chvalitebném zvyku dostati 

všecko do rukou, okupoval pro ministerstvo vnitra legislativní oddělení, – což je přímo 

nemožností. Jestli kde, tak u nás, má toto býti v ministerském předsednictvu, poněvač 

ministerský předseda jediný odpovídá za politiku – jelikož je kabinet koaliční –, a má tudíž 

povinnosť zastupovati před Národním shromážděním a veřejností legislativní práce ministerstva. 

Měl jsem tolik co dělat se zahraničnými věcmi, že jsem to ani nemohl reklamovati, – a tedy o to 

bude nutno svésti boj, až se vrátím, – tím spíš, poněvač je to také náhledem pánů z Národního 

shromáždění. Já se posud nezúčastnil věcí - ale až se bude jednati o budoucí ústavu - chci velmi 

rozhodně být při tom. A rozumí se samo sebou, rád bych se dohodl napřed s Vámi. 

Co se týče mého návratu, věřte, že by[ch] jel hned, ale nemohu dřív, dokud nebude 

rozhodnuto o našich hranicích. Doufám, že už to nebude dlouho trvati, - a pak bych letěl domů. 

Tak se mně chce. Neměl jsem nikdy takovou touhu po domově jako zde. 

Ale rád bych byl zbaven starostí, které mně nepatří. Snad to nyní půjde se Štěpánkem 

v zahraničním ministerstvu, kterému přenechám jednání s většinou lidí, – a sám začnu se 

zabývati vnitřní politikou. Chci mít k tomu však lidi – a nevím, proč není provedeno jmenování 

prof. Svobody, rozhodnuté už v ministerské radě. Slyším, že mu Švehla nabízí VI. třídu, ale to je 

nemyslitelno. Svobodovi jsem nabídl V. a prosil bych velmi, aby to bylo provedeno. Jemu 

svěřím, aby mně dával pozor po ministerstvech, po žurnalistice, po všem, co se u nás děje, a včas 

aby mne na všecko upozornil. Toho potřebuji jako soli, mám-li dělati to, co také Vy byste ode 

mne chtěl. 

A přitom už odbuďme jinou personálii. Vy jste si vzal Šámala. Já bych Vám jej byl nikdy 

nedal. Jak jej mám rád, víte Vy i ví on – za války jsem si ho přímo zamiloval. Byl bych jej rád 
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viděl jako ministra vnitra, - ale když to nešlo, myslel jsem, že je přímo providentielníb starosta 

budoucí velké Prahy6 – místa, které má ohromnou politickou důležitosť doma i pro cizinu. Nyní 

jste nám ho vzal a postavil na místo, kde ho opravdu není potřebí, hledě k tomu, co jste Vy sám. 

Je to všecko rakouské myšlení. Tam potřeboval starý i mladý císař někoho, kdo by dělal oběma 

politiku „Mundgerecht“,c ale co pak Vy toho potřebujete? Což Vy sám nevidíte politiku lépe než 

kdokoliv jiný? Tam7 stačí korektní, mlčenlivý úředník, který Vám všecko korektně předloží, na 

vše upozorní, – a nanejvýš jeden stylista pro různé oficielní projevy, ale k čemu člověk, který má 

tolik tvořivé síly a který by mohl z Prahy udělati to, o čem sníme, – zejména když jiného k tomu 

nemáme!! Jsem opravdu docela nešťasten – a lituju, že tak důležité věci pro mou nepřítomnost 

mně docela vymknuly se z rukou. Já se těšil, že Šámal stvoří novou Prahu, že s tím bude navždy 

spojeno jeho jméno, – přece jen odměna za všecko veliké, co udělal za dobu války a co nelze 

nikdy dost oceniti! Vím, že všecko to je už asi pozdě, – a mně nezbývá, než toho velmi litovati. 

Lady Paget přijede až asi v neděli s vlakem, který odjíždí v pátek, doufám, že už bude vůz 

pařížský do Čech puštěn. Pracuje zde pro nás s neobyčejnou horlivostí a dobrým výsledkem. 

Prosím Vás, dejte se podívati Husákem trochu na hospodářství v ministerstvu národní 

obrany. Co tam se děje kupř. s kurýry, je přímo do nebe volající. Poslali sem s ničím majora 

Brejchu a tomu dali ještě na pomoc pobočníka – proč, nikdo zde neví. Ta cesta stála náš stát 12 

000 korun - to přece je nemožné hospodářství. Jednoho kurýra chytli Italové, poněvač měl 

pneumatiku okolo těla, jezdí kurýrové, o nichž nikdo neví proč, a všecko to expeduje pan 

Spálený, nikdo neví proč. Doufám, že to tam mladý Južin8 trochu prohlédne a dá Vám o všem 

zprávu, abyste mohl zakročiti, poněvač Vy to prostřednictvím Husáka, jako nejvyšší velitel 

vojska, nejlépe můžete udělati. Ostatně, až se vrátím, udělám také, co bude nutno. 

Zrovna tak se mně zdá, že v ministerstvu veř[ejných] prací to s Oberthorem sotva jde tak, 

jak jsme si představovali. Psal jsem už Švehlovi, jak to bylo nemoudré, dáti 13 k. minimální 

mzdy a nezaručiti si minimální práci – alespoň prémiemi. Kam to přijdeme? A k tomu 

ministerstvo železnic, které za 4 měsíce naší svobody ještě neobjednalo ani vagony, ani 

lokomotivy – a které nyní koupené lokomotivy odmítá, když dříve žádalo, aby se zde v cizině 

koupily.9 Já se Vám kajícně přiznám, že to všecko jsem měl já vědět a vidět a dát na to pozor, – 

ale bohužel pro příčiny naznačené jsem se o tyto věci nemohl starati.d A proto [!] se nedočkám, 

až budeme mít pevné hranice, otázky rozřešené a já budu moci se starati o věci vnitřní, a zejména 

až budeme mít v Praze Beneše. Vůbec až začneme pravidelný život. 
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Prosím Vás, na každý způsob nám dejte sestavit výsledky nového sčítání v některých 

městech, které je tak zajímavé pro teorii „uzavřeného území“ a které by nám zde mohlo 

posloužiti.d Nyní ovšem toho sotva bude potřebí, poněvač se snad o „Deutschböhmen“ nebude 

ani mluviti10, – ale kdo ví, nedostaneme-li se k tomu přece jen později, až budou zástupci 

Německa a D[eu]tschoest[erreich] povoláni k podepsání smlouvy.11 

Těšil jsem se, že budu už věděti, kdy možno bude odjeti domů. Bohužel, atentát na 

Clemenceau12 věci zase zdržel – ale zdá se, že vezme zas všecko do rukou a pak snad už hlavní 

věci budou brzo rozřešeny. A pak se tu nezdržím ani hodinu déle, než je naprosto nutno. 

Srdečně Vás pozdravuje 

Váš 

Kř 

 

a – Parvenu, tj. nadutec, povýšenec. 

b – Providenciální, tj. předvídaný, předurčený, předpokládaný. 

c – Mundgerecht, tj. přijatelný. 

d – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Dne 3. 2. 1919 zaslal K. Kramář A. Švehlovi návrh na řešení ruské otázky, resp. Zprávu o situaci 

v Paříži pro prezidenta republiky a pro ministerskou radu. Veřejnost se o Kramářových plánech dozvěděla 9. 2., kdy 

přinesly Národní listy rozhovor ministerského předsedy s pařížským dopisovatel listu H. Jelínkem. Komentář 

k tomuto interview viz [v. t.]. Politika úžasu. Tribuna, 1919, č. 8, 10. 2., s. 1. Uvádí se v něm mj.: „Pochybujeme, že 

si pan ministerský předseda přivezl z Prahy do Paříže od vlády zmocnění, aby nabídl dohodě československé vojsko 

k službám mezinárodního četnictva. Konečně myšlenka, že bychom my měli a mohli zachránit Rusko, má příchuť 

slavomamu.“ Srovnej též nedatovaný dopis A. Švehly K. Kramářovi, v němž Švehla píše: „po pečlivé úvaze dospěl 

jsem ku přesvědčení, že projekt není proveditelný a vzhledem na vnitřní situaci pokládal jsem za povinnost poraditi 

se s R[ašínem] a S[tránským] a s jejich souhlasem neučinil jsem otázku předmětem jednání v minist[erské] radě.“ 

ANM, f. K. Kramář, k. 17, A. Švehla K. Kramářovi b. d. [únor 1919]. Kramář ve svém memorandu, nadepsaném 

jako „Naprosto důvěrné!“ navrhl vytvoření čs. dobrovolnického vojska pro záchranu Ruska. Obrátil se na prezidenta 

a vládu s žádostí, aby tento jeho plán projednali a rozhodli o něm. V memorandu Kramář mj. uvedl: „Dnes je veliká, 

historická chvíle pro český národ, která se hned tak nenavrátí. Rázem může si český národ dobýti světového 

postavení na dozírnou dobu, státi se vedoucí mocí slovanskou, a vysvoboditi přímo Slovanstvo z jeho nynějšího 

ponížení a dáti mu pro všecku budoucnost velikou, rozhodující úlohu ve světové politice. Ale nejen to, může se také 

návždy zachrániti před nebezpečím německé revanche, poněvač vezme Německu každou možnost najíti nějakého 

spojence pro novou válku. Dohoda bude donucena najíti dobrovolnické vojsko pro záchranu Ruska. S tím se zde už 

všeobecně počítá, ale všichni se lekají obtíží takového podniku, poněvač by to bylo vojsko nejednotné a možná i 

málo spolehlivé. Kdybychom mohli říci my, že s Jihoslovany nutné vojsko dáme, pod podmínkou, že Dohoda, 
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hlavně Francie na účet budoucího Ruska opatří pro ně výzbroj, uniformy, hlavně děla, tanky, auta a aeroplány, jakož 

i zásobování a peníze, pak bychom si rázem zjednali zde postavení spasitelů z těžké a bezvýchodné situace. […] To 

všecko bych zde vyjednal velmi energicky, kdybych měl souhlas Národního shromáždění, vlády a veřejného mínění 

v Čechách. Nerad se vzdávám reální půdy. Především předpokládám jako hlavní podmínku, že by nám Dohoda 

ihned musila zajistiti naše hranice, aby se uvolnily naše vojenské síly. To by byla conditio sine qua non.“ Viz NA, f. 

A. Švehla, k. 346. 

2 – Kuronsko tvořilo společně s Litvou vojenský správní celek Ober-Ost od roku 1915 okupovaný 

německou armádou. Skutečnou samostatnost získala Litva až po pádu císařského Německa. Následně, po odchodu 

Němců, pronikla na litevské území Rudá armáda, proti níž se postavila národní vláda za pomoci polských jednotek. 

Mírová smlouva, podepsaná v Trianonu v červnu 1920, potvrdila litevskou suverenitu. Definitivní hranice mezi 

Polskem a Litvou se utvářela ještě v letech 1920–1923, spor se vedl především o Vilnius. 

3 – Rozumí se A. Masaryková, jež byla za války internovaná a v letech 1915–1916 žila pod policejním 

dohledem. Ke Kramářovu věznění a vzpomínkám na vězení viz SÍS, Vladimír, Karel Kramář : 1860–1930 : život a 

dílo, Praha 1930, s. 247–264. 

4 – Rozumí se Alexander I. Karadjordjevič, srbský princ-regent, od srpna 1921 jugoslávský král. 

5 – Když se počátkem listopadu 1918 vrátila Kramářem vedená politická delegace ze ženevských 

porad s E. Benešem, byly na základě výsledků jednání zahájeny přípravy k vytvoření první čs. vlády. Revoluční 

národní shromáždění 14. 11. 1918 zvolilo aklamací první vládu nového čs. státu, mající 16 rezortů. Kramářova vláda 

byla vládou všenárodní koalice, bez opozice v parlamentě a až do počátku ledna 1919 neměla určitý program své 

činnosti. 

6 – Srovnej pozn. 15 k dok. č. 9. Proces směřující k ustavení Velké Prahy trval od prvních dní převratu 

roku 1918. Cílem bylo učinit z Prahy důstojnou a reprezentativní metropoli nového státu. Zákon o vzniku Velké 

Prahy přijalo Revoluční národní shromáždění teprve v únoru 1920, realizován roku 1922. 

7 – Rozumí se v Kanceláři prezidenta republiky. 

8 – Rozumí se V. Vaněk, český grafik, spisovatel, zpravodajec a také diplomat. Za 1. světové války byl 

aktivní v zahraničním odboji v Rusku, Švýcarsku, Itálii a Francii, v letech 1914–1915 pak působil jako kurýr mezi 

zahraniční akcí v Rusku a domácí rezistencí. V diplomatických službách setrval i po roce 1918, to až do roku 1948 a 

svého odchodu do exilu.  

9 – Srovnej dok. č. 9. 

10 – Jde o polemiku týkající se národnostní skladby československého území. Německá strana 

zdůrazňovala osmisetleté osazení země Němci s jejich vyšší hospodářskou, politickou i kulturní úrovní, jenž jim 

dává právo rozhodnout o vlastních osudech v zemi stejně jako Čechům. Základní ideou bylo rozdělení zemí na české 

a německé, jež bylo realizováno ustavením německých provincií, tvořících součást Německého Rakouska v závěru 

války. Česká strana naopak zdůrazňovala, že České země tvoří se svými hranicemi od nepaměti pevný, po tisíc let 

neměnný celek, jaký nemá v Evropě svou stabilitou obdoby. Méně se již na obou stranách hovořilo o vzájemném 

stýkání a míšení obyvatelstva, které mělo za následek i přes jazykovou bariéru genetické sbližování obou národních 

kmenů v Čechách. Češi také popírali existenci tzv. „uzavřených německých území“ – ta měla být dávnou minulostí; 

existovala již jen území většinově německá s českými menšinami a dokonce i většinově českými ostrovy. Na 
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oficiálních jednáních v Paříži pak českoslovenští státníci zastávali přesvědčení, že rakouská sčítání lidu, zvláště 

poslední z roku 1910, která byla brána všude v potaz, byla z více důvodů neobjektivní. Počítala národy nikoliv podle 

jejich sebeurčení, nýbrž lidi podle „obcovací řeči“, což zvláště v územích s německou většinou a nadvládou vedlo 

k tomu, že za ni označovali němčinu i někteří Češi. Skutečný stav ukázalo až sčítání lidu k 15. 2. 1921, prováděné 

podle národního sebeurčení každého občana, resp. podle mateřské řeči.  

11 – Mírová smlouva s Německem byla podepsána ve Versailles 28. 6. 1919. 

12 – Dne 19. 2. 1919 byl spáchán atentát na francouzské ministerského předsedu G. Clémenceau. 

Zprávy o události přinesly mj. i Národní listy. Viz Nový zločin, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 44, 20. 2. 1919, s. 

1 dále následují zprávy tiskových kanceláří (ČTK, Reuters). Viz též Atentát na Clémenceaua. „Přítel lidstva, Němce 

nevyjímaje“, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 45, 21. 2., s. 1. Atentátník anarchista se vyjádřil tak, že útok na 

ministerského předsedu spáchal s účelem, „aby odstranil muže, jenž prý připravuje novou válku“. Národní 

shromáždění Clémenceauovi. Tamtéž, s. 1. Viz též Atentát na Clemenceaua. „Nic to není…“. Tribuna, 1919, č. 18, 

20. 2., s. 1. 

 

 

/14  

[1919], 28. února, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o politické situaci na Slovensku a o potřebě změny v přechodné organizaci státní 

správy i v jejím vedení. Dále o pokračujících kompetenčních sporech ve vedení čs. vojska mezi italskou a 

francouzskou vojenskou misí. Stručně k připravovanému návrhu novelizace prozatímní ústavy. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, I, dok. č. 169, s. 195. 

 

 

28/2 
Milý příteli, 

práce ohraničovací nyní již počaly a já doufám, že dlouho nebudou trvati, takže už 

pomýšlím na to, brzo odejeti domů, což by mne už opravdu těšilo. 

Doufám také, že budou do té doby otázky zásobovací rozhodnuty,1 takže bude možno, 

abychom se doma věnovali cele otázkám vnitřním, a bylo by mou upřímnou touhou, abych měl 

pokoj se všemi otázkami vnějšími a mohl konečně vykonávati to, k čemu vlastně jsem svým 

úřadem povolán a co je vlastní mou povinností. 



 212 

Mne nyní nejvíc dělá starosti Slovensko, poněvač zprávy, které sem dostáváme, jsou 

opravdu hodně znepokojující. Nemyslím, že by se mohlo zakročiti dřív, než bude na konferenci 

rozhodnuto o příslušnosti Slovenska k nám, – ale pak to býti musí. Přiznám se, že z nás jediný dr. 

Rašín viděl nebezpečí v tom, jak pana Šrobára poslali na Slovensko vládnout, a my ostatní, že 

jsme se dost optimisticky dívali na sílu myšlenky československé.2 Mýlili jsme se a musíme to 

napraviti. Mne zejména polekalo, že dr. Ivanka je separatista. Nezbude, než zrušiti celou vedlejší 

vládu na Slovensku a všecky ty pány povolati do ministerstev. Mluvil jsem dnes o tom 

s Benešem, také o dr. Osuském, kterého bych rád na Slovensku měl. 

Beneš by přirozeně nerad Osuského pustil, poněvač zde dělá služby neocenitelné,3 - a 

říká, že nejlépe bude poslati na Slovensko dr. Štefánika, který tam prý věci velmi brzo spraví. 

Kéž by tomu tak bylo! Mně zdá se, že by bylo potřebí nyní už pomýšleti na budoucí 

administrativní rozdělení Slovenska, snad není potřebí tolik žup4 – a už nyní vyhledati 

nejschopnější a nejspolehlivější lidi jako župany. A jednotliví referenti, kteří nyní dělají na 

Slovensku ministry, by musili býti povoláni do Prahy do různých ministerstev, kde by mohli míti 

na starosti revizi věcí slovenských jako sekční šéfové nebo státní tajemníci, – ovšem pod 

kontrolou a vrchním rozhodováním ministra. Čím dřív se to udělá tím lépe, ale jak pravím: ne 

dřív, než konference rozhodne. Nebude to už dlouho trvati. 

Ohledně Maxy jsem zařídil, abychom se zítra sešli, Beneš, Savinkov, Maxa a já, - a tak 

myslím, že se nejlépe všecko vyřídí. A až zbavíme se otázky hladové,5 myslím, že možno bude o 

všem mluviti daleko věcněji než posud, – poněvač i já sám na sobě cítím, že mně strach před 

hladem a jeho následky příliš tíží, abych mohl s klidem uvažovati o všech možnostech tak 

velikého odhodlání. 

Četl jsem v ministerském protokolu, že se pomýšlí na to, předložiti Národnímu 

shromáždění návrh vládní ohledně parlamentu, prezidenta a vlády.6 Prosím Vás, buďte tak 

laskav, požádejte Švehlu, aby to nedělali dřív, než přijedu, – poněvač přece bych rád o věci dříve 

věděl, než se vláda v tak fundamentální záležitosti k něčemu zaváže, anebo aby mně s nejbližším 

kurýrem návrh poslali k nahlédnutí a posouzení. 

Ohledně italských důstojníků na Slovači myslím, že je potřebí býti hodně rozhodnými a 

netrpěti prostě všecky ty italské „machle“a s Maďary.7 Piccione je prostě podčiněn našemu 

ministerstvu8 a musí poslouchati. To je aspoň názor Benešův, který s nimi smlouvu uzavíral, a já 

s tím úplně souhlasím. Orlando sám mně okamžitě vyslovil ochotu telegrafovati, aby odstranili 
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všecky, kdož by se neloajálně k nám zachovali, a oznamoval mně, že telegrafoval. Na každý 

způsob myslím není dobře ukazovati Italům, že bychom z nich měli strach, – ovšem také by bylo 

zbytečno jakýmkoliv způsobem je briskovati.b 

Lady Paget dnes jede – a doufám, že slečna Alice udělá všecko, aby se vrátila s naprostým 

přesvědčením, že je jednak potřebí nám pomoci, ale také, že toho zasluhujeme.9 

Také zdejší dámy snad by chtěly něco dělati. 

Při té příležitosti mně něco napadlo. V prvním návalu „svobody“ jsme mysleli, že 

uděláme nesmírně moudře, když zrušíme všecky tituly a všecka vyznamenání.10 Ovšem vidíme, 

že je to zákon na papíře. Žádný z legionářů neodloží svá vyznamenání, krvavě zasloužená – a já 

bych byl také rozhodně proti tomu, aby se to na nich po zákonu žádalo. Ale my bychom měli míti 

nějaký řád nebo nějaké vyznamenání za zásluhy o naše osvobození pro ty, kteří opravdu 

obětovali sebe, aby nám dobyli svobody. 

I doma bychom toho potřebovali – ale hlavně také za hranicemi. Vím, že celá řada lidí, 

kteří nám velmi pomáhali, vlastně na to čeká, a že je to jediný způsob, jakým bychom se jim 

mohli odsloužiti. A všichni ti lidé by také byli propagátory jména naší republiky. 

Myslím, že to stojí za uváženou. Ovšem musela by býti velmi přísná kontrola, aby to 

nedostali nehodní, nejlépe jako se dává řád čestné legie na návrh jisté komise. Kdyby v ní seděl 

Šámal, Beneš a já a třeba Štefánik, snad by se v tom nehledala korupce. A vy byste to 

vyznamenání na návrh té komise udílel. 

Při té příležitosti nemohu zamlčeti, že se mně velmi nelíbí, že užíváme legionářů 

k rekvizicím. Není dobře užívati jich ke každé nepříjemné povinnosti. Měli bychom si je přece 

jen rezervovati pro veliké a důležité věci. 

Tedy brzy na shledanou! 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Machl, tj. nečestné jednání, nečestný skutek, pleticha. 

b – Brüskieren, tj. jednat urážlivě, příkře se chovat. 

1 – První hladové bouře propukly již 2. a 3. 11. 1918 v Ústí nad Labem, Chomutově, Liberci a 

Sokolově. Často je provázely i neorganizované dílčí stávky. Bouře se obracely proti obchodníkům a proti těm, kteří 

provozovali lichvu s potravinami. Základem této radikalizace byl hospodářsky motivovaný antisemitismus. Národní 

výbor vyvíjel v sociálně politické oblasti horečnou činnost. Národní shromáždění pak společně s novou vládou 
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vydalo řadu nařízení o regulaci zásobování. Za velkou částí přijatých opatření stálo ministerstvo pro zásobování lidu, 

v jehož čele stál B. Vrbenský. V lednu 1919 vypukly nové hladové bouře. Ve společnosti sílilo přesvědčení, že vláda 

proti tvz. keťasům nic nedělá. Ještě v lednu se během drancování objevovaly protižidovsky a nacionálně motivované 

excesy. Vláda se dostávala do kritického postavení. Navíc hrozilo nebezpečí bolševické revoluce. Vláda reagovala 

vypracováním vládního programu, který K. Kramář přednesl v Národní shromáždění 9. 1. 1919. Viz Programové 

vládní prohlášení v Národním shromáždění, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 9, 10. 1., s. 1. Vláda v něm slíbila 

brzké provedení demokratických voleb do obcí, „dávku ze jmění“ válečných zisků, postátnění těžby uhlí, vyvlastnění 

velkostatků, vláda se dále rozhodla stíhat lichvu jako „nejtěžší zločin proti lidu a státu“. Viz též Z protokolů schůzí 

první československé vlády 1918–1919, s. 5–8 (dokument nečíslován). 

2 – K problematice Slovenska srovnej např. RYCHLÍK, Jan, Češi a Slováci ve 20. století : Česko - 

slovenské vztahy 1914–1945, Bratislava 1997. K řešení situace na Slovensku byl přijat 10. 12. 1918 v Národním 

shromáždění zákon o mimořádných přechodných opatřeních na Slovensku, kterým byla vláda oprávněna udělit 

některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše k udržení pořádku, konsolidaci poměrů a 

k zabezpečení řádného státního života na Slovensku. Mužem pověřeným vládou dalekosáhlou pravomocí byl V. 

Šrobár. Ten ve snaze upevnit a zcentralizovat správu Slovenska rozpustil 20. 1. 1919 Slovenskou Národní radu a tím 

jasně ukázal, že jediným právoplatným zástupcem čs. vlády je on a jeho ministerstvo pro správu Slovenska. Tento 

akt současně způsobil určité oficiální rozdělení slovenského politického života. Na jedné straně stanula skupina 

kolem Šrobára, bývalí hlasisté spolu s představiteli slovenské sociálně demokratické strany. Politicky se orientovala 

na nejužší spolupráci s českými zeměmi. Na druhé straně stála skupina, která se v průběhu války nijak nepodílela na 

přípravách vytvoření samostatného státu. Tato skupina se později koncentrovala kolem katolické Hlinkovy slovenské 

ľudové strany.  

3 – Š. Osuský byl jmenován generálním tajemníkem čs. delegace na mírové konferenci 17. 1. 1919. 

Dne 7. 11. 1919 byl prezidentem jmenován splnomocněným delegátem a nahradil K. Kramáře, jenž rezignoval, a E. 

Beneše, který se po podpisu smlouvy s Rakouskem vrátil do Prahy. K tomu blíže MICHÁLEK, Slavomír, Diplomat 

Štefan Osuský, Bratislava 1999, s. 42–45. 

4 – Politická správa na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v rámci Uher spočívala na zcela jiných 

principech než politická správa v českých zemích v rámci Rakouska. Již v roce 1919 se proto objevila myšlenka 

župního zřízení, která byla 29. 2. 1920 vtělena v zákon. Župní zákon měl být aktivován do tří let, v několika etapách. 

Po přijetí župního zákona se proti němu však vzmáhal velký odpor. Zákon vstoupil v platnost od 1. 1. 1923, avšak 

pouze na Slovensku, a to ještě v okleštěné podobě. Srovnej HLEDÍKOVÁ, Zdeňka - JANÁK, Jan - DOBEŠ, Jan, 

Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005, s. 351–352. BROKLOVÁ, E., 

Československá demokracie, s. 47–60. 

5 – Srovnej pozn. č. 1. Problémy se zásobováním způsobilo především to, že část posledních válečných 

slabých žní byla zrekvírována ještě rakouskou vládou. Na druhé straně Dohoda, jelikož se obávala hladových bouří 

ve střední Evropě – s ohledem na šíření komunistické ideologie, uznávala, že pomoc je nezbytná. ČSR v té době byla 

zásobována Amerikou, Anglií a Francií. Tato pomoc končila těžkým zadlužením státu. Přesto úřední příděly mouky 

nepostačovaly, a tak většina obyvatelstva musela ještě pod rukou přikupovat potraviny. Rovněž zemědělci raději 

schovávali obilí pro sebe, než aby je odevzdali za nízké úřední ceny – vláda je proto podrobila rekvizicím. 
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V zásobovací krizi hrály také velkou roli obtíže dopravní. Kritická situace vypukla koncem února 1919; vláda na ni 

zareagovala zvláštním prohlášením Lidu československému!. Ještě v lednu 1919 byly obnoveny válečné obecní a 

okresní hospodářské rady, z nichž ministr zásobování učinil nástroj občanské kontroly. Řešení krize bylo nicméně 

záležitostí dlouhodobou. 

6 – Novelizací prozatímní ústavy se zabýval ústavní výbor. První návrh změn byl podán A. 

Meissnerem 26. 3. 1919, nedával však prezidentovi právo jmenovat ministry. Vláda proto podala 7. 4. 1919 vlastní 

předlohu o změně zákona o prozatímní ústavě. Viz Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu 

Předsednictva ministerské rady, dok. č. 62, s. 52. Vládní návrh odhlasovalo Národní shromáždění 23. 5. 1919 za 

podpory zejména tehdejšího ministra vnitra A. Švehly. Tyto nově formulované pravomoci byly z novelizované 

prozatímní ústavy převzaty také do ústavy z 29. 2. 1920. Viz BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, 

s. 17–18. 

7 – Srovnej pozn. 9 k dok. č. 11. Spory o kompetence italské a francouzské mise na Slovensku 

způsobily ochlazení vztahů mezi Itálií a ČSR. 

8 – Rozumí se ministerstvu národní obrany. 

9 – Rozumí se A. Masaryková. K aktivitám M. Paget srovnej Z protokolů schůzí první československé 

vlády 1918–1919, dok. č. 27, s. 111–115. 

10 – V roce 1918 vláda navrhla a parlament přijal řadu zákonů, jež uplatňovaly demokratický postulát 

rovnosti všech občanů, který pak definovala pátá hlava ústavní listiny z roku 1920. Jedním z nich byl zákon o zrušení 

šlechtických výsad, což obsahovalo již Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou 

Československou, Praha 1998, s. 19. Touto normou byly zrušeny řády a roku 1920 zavedeny pouze pro příslušníky 

cizích států. Princip rovnosti prováděl také zákon z roku 1924, jímž bylo zrušeno svěřenství. Z tohoto principu pak 

vycházel i požadavek, aby tituly byly udíleny, jen pokud souvisí s úřadem nebo povoláním. Srovnej BROKLOVÁ, 

E., Československá demokracie, s. 62–63. 

 

 

/15  

1919, 4. března, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o jednání se zástupci Národní rady amerických Rusínů ohledně připojení 

Podkarpatské Rusi k ČSR; o jimi předloženém memorandu a možném vytvoření autonomie v rámci 

československého státu. Krátce o zásadních otázkách domácí politiky, tj. pozemkové reformě a měnové odluce. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž nedokončený opis, strojopis. 
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4/3 19. 
Milý příteli, byli u mne američtí Uhrorusové, kteří přišli ve jménu svých mandátů 

pracovati pro připojení k nám,1 a žádali, abych Vám napsal, že jsem od nich dostal memorandum, 

které také Vám předloží. 

Poněvač konference už rozhodla aspoň v komisi, že dostaneme Uhrorusy, bude nutno 

touto otázkou se zabývati. Já ovšem odmítl jim něco určitého slíbiti, poněvač jsem řekl, že je to 

věcí ministerské rady a Národního shromáždění, ale sdělil jsem s nimi dávné usnesení 

ministerské rady, že jsme velmi ochotni jim dáti úplnou vnitřní samosprávu2 a že si jen musíme 

zachovati společné vedení věcí zahraničních, vojenských, celních, železničních, pak pošty, 

telegrafu atd., jak tomu jsme zvyklí ze všech projektů, které jsme měli o federalizaci Rakouska. 

S tím oni souhlasí - také s tím, aby ministerstvo financí velmi důkladně vypracovalo finanční 

plán jednak pro participaci jejich na nákladech válečných a předválečných dluzích - a pak na 

nákladech běžných na záležitosti společné. 

Jen malé prozatímní poznámky k jich projektu: ad 5) Rozumí se, že mohou se zúčastniti 

jednání jen ve věcech společných. Ovšem musí se jim myslím přiznati právo, aby podávali 

návrhy, interpelace ve svém jazyku, – aby v něm mluvili, ale jazyk shromáždění musí zůstati 

český. Ad 7) Ovšem zde by musilo přijíti podrobné ujednání – a musela by přijíti také participace 

na tom, co bychom ex tituloa Uhrorusů museli převzíti předválečných i válečných dluhů.  

Ad 13) Ohledně hranic ovšem nemohu já pranic říci, poněvač se v nich nevyznám. Řekl 

jsem zde Osuskému, aby to prohlédl, co navrhují, ale posud jsem odpověď nedostal. Co se týče 

toho, aby byl jmenován guvernér Vámi, souhlasím – ovšem, ale ne aby on jmenoval všecky 

úředníky – vyšší úředníky musíte jmenovati Vy, ovšem na jeho návrh. Ale je přirozeno, že také 

my se na věc podíváme. 

Ad 14) Nerad bych, aby spojení s námi bylo takové, aby v konečné instanci rozhodovala 

League of Nations, – to by bylo přece jen trochu divné a porušovalo by suverenitu federativního 

státu. Neměl bych nic proti ustanovení smírčího soudu mezi námi – ale na žádný způsob 

rozhodování instituce mimo naši republiku, jejíž i oni budou částí. 

Jak pravím, postrádám ustanovení ohledně společné správy železnic, – přičemž se jim 

může ponechati právo, že ceteris paribusb jejich lidé mají přednosť –, o společné správě pošt, 

telegrafu, telefonů a aviatiky, o společné celní hranici – o společných zákonech civilním, 

trestním, obchodním a směnečném, jakož i o společných zákonech sociálních, o společné měně, 

papírových penězích, o mírách i váhách atd. atd. 
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Nemohu ovšem v podrobnosti o věci dáti svůj úsudek – poněvač jsem jejich elaborát 

dostal včera v noci a měl dnes komisi pro vodní cesty3 –, ale myslím, že jsem přece jen hlavní 

věci naznačil. Bylo by dobře, abyste připomněl Švehlovi, aby se pro tyto věci ustanovila 

interministrální komise: prezidium, vnitro, železnice, pošta, finance, obchod – a ta by takový 

aparát připravovala. 

Také bych Vás prosil, abyste tlačil na to, aby anketa ohledně vykoupení velkostatku už 

začala pracovati, je nejvyšší čas, – poněvač to je jediná možnost uklidniti rozvášněnou agitaci.4 

Co se týče finanční operace,5 zdržuji se posud úsudku, poněvač neznám další plány, – ale 

na každý způsob myslím, že bych měl být o takových dalekosáhlých věcech zpraven, – tím spíš, 

když se jedná o věci, kterým snad trochu rozumím. Zdá se mně však, že budeme mít velkou 

potíž, dostaneme-li větší území, než je nynější, kde jsme provedli závěru a okolkování. – Co 

s penězi, které budou tam? 

Ale jak pravím, nechci souditi, dokud neuslyším úplný plán. 

Jinak víte všecko od Beneše – já ovšem velmi málo – tak někdy něco. Už je nejvyšší čas, 

abych byl doma! Jakmile končím zde vody, řeky, přístavy a železnice, které nemohu opustiti, – a 

vrátí se Wilson,6 poněvač není vyloučeno, že přinese nové návrhy ohledně League of Nations -, 

odjedu ihned. Nemohu se toho dočkati. 

Ohledně Rusů prosím zatím jen o jedno: nedělati nic, co by vypadalo jako bránění 

vycvičení Rusů, aby si sami mohli doma pomoci.c Až půjde zásobování, v což doufám, po Labi a 

bude ho dost, budeme mluviti dále o těch věcech tím víc, poněvač i zde začínají už o ruském 

problému mluviti konkrétněji a všichni se bojí rusko-německé aliance. A to je první pozitivní 

krok k nápravě. 

Srdečně Vás pozdravuje 

Váš 

Kř 

 

a – Ex titulo, tj. z důvodu. 

b – Ceteris paribus, tj. zůstane-li vše ostatní stejné, za stejných podmínek. 

c – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Podkarpatská Rus, k. 400, kde též memoranda Národní 

rady amerických Rusínů z let 1918 a 1919. Dále záznamy o jednání T. G. Masaryka s deputací podkarpatoruských 

Rusínů z května 1919 a návrh generálního statutu pro organisaci a administraci Příkarpatské Rusi. Srovnej též 
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Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 50 a 84, s. 242–243, 322–323. Příp. viz též POP, Ivan, T. G. Masaryk a 

otázka Podkarapatské Rusi v závěru první světové války a v době Pařížské mírové konference, in: První světová 

válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk, Praha 1995, s. 237–249. V Kramářově pozůstalosti v ANM 

memorandum nenalezeno. 

2 – Správa Podkarpatské Rusi byla řešena prozatímně. Rozhárané poměry vyústily v červnu 1919 ve 

vyhlášení vojenské diktatury. Správní poměry pak určovala v Saint-Germain podepsaná úmluva o ochraně minorit 

10. 9. 1919. Republice předepsala pro území Rusínů nejširší samosprávu. Vyhlášen byl zatímní generální statut 

(Masarykův koncept generálního statutu z 20. 10. 1919 viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 181–183), 

nezřídil se sněm ani vláda. Hlavním civilním správcem byl jmenován Čech J. Brejcha podřízený ministerstvu vnitra. 

K ruce měl jmenované pětičlenné zatímní Direktorium v čele s G. Žatkovičem. Až po přijetí ústavy v únoru 1920 

byly zřízeny úřady guvernéra, viceguvernéra a guberniální rada. Srovnej též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–

Podkarpatská Rus, k. 400. K této problematice více viz sborník Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Miroslav 

Balcar (vyd.), Praha 1999. Příp. BROKLOVÁ, E., Československá demokracie, s. 49–55. 

3 – Rozumí se komise dopravní. 

4 – Po říjnu 1918 panovala naprostá shoda v přesvědčení, že pozemková reforma je nutností. Spor o 

způsob jejího provedení byl přičinou první významnější krize koaliční vlády. V březnu 1919 došlo k dohodě, která 

učinila z pozemkové reformy podmínku dalšího fungování Kramářovy vlády. Národní shromáždění 16. 4. 1919 

přijalo zákon, který se stal počátkem pozemkové reformy. Bylo stanoveno, že statky nesmějí být větší než 150 

hektarů zemědělské půdy a 250 hektarů ostatní půdy. Zákon upřesňoval, že statky mají být zabrány, nikoliv 

konfiskovány. Výše náhrady za zabranou půdu měla být stanovena později. K této problematice více viz 

VOŽENÍLEK, Jan, Pozemková reforma v Československé republice, Praha 1924. 

5 – Rozumí se měnová odluka, která se jevila jako bezpodmínečně nutná zvláště proto, že 

Československo bylo stále propojené svou měnou s Rakouskem i s Uhrami. Bylo jisté, že všechna opatření bude 

znehodnocovat státem nekontrolovatelná inflace. Provést měnovou odluku nebylo jen hospodářským, ale i 

sociálněpolitickým úkolem. Řešením tohoto problému byl pověřen ministr financí A. Rašín. V přípravě celé akce se 

opřel o největší odborníky v zemi – J. Preisse, V. Pospíšila, E. Roose a A. Nováka. Vše mělo zůstat utajeno. Rašínův 

návrh předpokládal, že staré peníze zůstanou v oběhu - každý tisk a zavedení nových by totiž znemožnil utajení akce. 

Bankovky měly být okolkovány a jejich podstatná část stažena z oběhu a přeměněna v nucenou státní jednoprocentní 

půjčku, krytou navíc dávkou z majetku a progresivní dávkou z válečného přírůstku majetku. Ministr Rašín postavil 

parlament 25. 2. 1919 před hotovou věc a tak 26. 2. proběhlo kolkování, zároveň s padesátiprocentním stahováním 

z oběhu. Akce byla úspěšná, čímž zvýšila mezinárodní prestiž republiky. Oddělila ČSR od rakouské měny, přibrzdila 

inflaci i na ni napojený černý obchod a stala se odrazovým můstkem pro další finanční opatření. K této problematice 

více viz LACINA, Vlastislav, Formování československé ekonomiky 1918 – 1923, Praha 1990. Příp. RAŠÍN, Alois, 

Můj finanční plán, Praha 1920. 

6 – Poté co W. Wilson 14. 2. 1919 předložil dokončený návrh Charty Společnosti národů, odjel druhý 

den na měsíc zpět do USA. Po měsíci se na jednání konference opět vrátil. Na rozhodujícím jednání Rady pěti o 

českých hranicích 4. 4. 1919 nahradil nemocného prezidenta Wilsona plk. E. M. House. 
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/16  

1919, 7. března, [Paříž] 

Blahopřání K. Kramáře T. G. Masarykovi k jeho devětašedesátým narozeninám. 

 
Kopie telegramu 

VÚA–VHA, f. Československá národní rada v Paříži, i. č. 128, k. 1. Kopie odeslaného telegramu, strojopis. Adresa: 

Président Masaryk, Prague. 

VÚA–VHA, f. Československá národní rada v Paříži, i. č. 128, k. 1. Koncept, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

Je Vous prie d´agréer mes voeux les plus sincères pour Fête de naissance.a Qu´il nous soit donné 

de fêter l´anniversaire prochain dans un état parfaitement ordonné, achevé et heureux.b1 

Kramarc 

 

a – Nad textem poznámka: Très urgent, tj. velmi naléhavé. 

b – Překlad: Přijměte prosím mé nejsrdečnější blahopřání k narozeninám. Ať můžeme oslavit příští 

výročí ve státě dokonale uspořádaném, dovršeném a šťastném. 

c – Pod textem poznámka: Envoi du ministère des affaires étrangères tchécoslovaque. 18, rue 

Bonaparte. 

1 – Blahopřání k Masarykovým 69. narozeninám. 

 

 

/17  

1919, 12. března, [Praha]a 

Poděkování T. G. Masaryka K. Kramářovi za zaslaná blahopřání. 

 

Originál telegramu 

AMZV, f. Telegramy došlé a odeslané I, 1919, svazek 201–400, č. 361. Originál odeslaného telegramu, strojopis. 

Adresa: Dr. Kramář, Paříž. 

AMZV, f. Pařížský archiv, Čs. delegace, 1919, č. 191. Originál přepisu došlého telegramu, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Opis, strojopis. 
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Přijměte moje srdečné díky za blahopřání mně k mým 69. narozeninám vyslovená. 

T. G. Masaryk 

 

a – Datum doručení telegramu šifrovacímu oddělení, expedován byl 13. 3. 1919. 

 

 

/18  

1919, 14. března, Paříža 

Sdělení K. Kramáře ministerské radě a vůdcům politických stan, adresované T. G. Masarykovi, kterým reaguje na 

zprávy z republiky o vyvolané vládní krizi. 

 

Originál telegramu 

AMZV, f. Telegramy došlé a odeslané I, 1919, svazek 201–400, č. 251. Originál přepisu došlého telegramu, 

strojopis. Adresa: President Masaryk Prague. Telegram byl odeslán z Paříže 15. března a přijat v Praze 16. března. 

AMZV, f. Pařížský archiv, kniha č. 83, č. 123/9377. Originál odeslaného telegramu, strojopis. Telegram datován 14. 

března 1919. Tamtéž opis došlého telegramu, strojopis. 

PEROUTKA, F. Budování státu. II. Praha 1991, s. 513. 

Boj o směr vývoje československého státu, I, dok. č. 56, s. 82. 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 149, s. 257–258. 

 

 

Prosím, abyste ministerské radě i vůdcům stran sdělil následující: V zájmu budoucnosti 

československého národa žádám co nejrozhodněji, aby pozice národa ve chvíli rozhodující, kdy se 

jedná o konečné rozhodnutí v otázkách celistvosti královstvíb i budoucích našich hranic, nebyla 

oslabována a podlamována vnitřními krizemi.1 Jinak musejí ti, kteří je vyvolají, nésti plnou 

odpovědnost před soudem národa i dějin. Jakmile bude konečně rozhodnuto o hranicích, ihned přijedu a 

pak ať se o krizi rozhodne. Ani Beneš, ani já nejsme proti vypsání voleb, jakmile budeme míti pevné 

hranice státu, poněvač nynější stav je přímou škodou pro národ. 

Kramář 

 

a – Telegram byl v Praze přijat 16. 3. 1919. 

b – Peroutka edituje: státu. 



 221 

1 – Rozumí se politická vládní krize vyvolaná ultimátem koaliční sociální demokracie, jejíž poslanci se 

12. 3. 1919 usnesli požadovat urychlené naplnění vládního sociálního programu z 9. 1. 1919. 

 

 

/19  

[1919], 14. března, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o domácích poměrech, zlváště o vládní krizi a způsobu jejího řešení; dále pak o 

možném riziku občanských nepokojů, v souvislosti se zásobovací krizí. Rovněž o projednávání československých 

územních požadavků na pařížské konferenci. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

14/3 
Milý příteli, 

nemohu Vám říci, jaké chvíle prožívám. Zde nám Amerikáni chtějí vzít Chebsko, za 

Vislou musíme ustoupiti Polákům a já vší silou pracuji, abychom dostali kus pravého břehu 

Odry, a tu přicházejí z Čech zprávy, že páni nemají nic jiného na starosti než hnát to ku krizi 

Národního shromáždění a kabinetu.1 To je přímo hříšná nesvědomitost a zahrávání si s osudem 

národa pro stranické zájmy. – A já nejsem ani v nejmenším ochoten povoliti hrozbám. Nechci být 

Kerenským. Co jsem prohlásil, musí se dodržeti: napřed anketa2 a pak rozhodnutí vlády a 

zákonodárného sboru! Ale bez ankety za žádnou cenu! To platí i pro socialisty i pro agrárníky! 

Co se týče voleb, nemám nic proti nim, – poněvač nynější stav je pravou otravou. Je-li většina 

národa socialistická, ať to řekne – a socialisté ať nesou plnou zodpovědnosť. Ale není-li, pak 

nechci se dát terorizovati. Chci jíti konsekventněa a upřímně cestou sociálních oprav, ale ne 

klopýtat až mez k mezi pod hrozbou socialisticko-bolševického biče. 

Mluvili jsme posledně o situaci s Benešem. Já jsem toho přesvědčení, že se krizi 

nevyhneme a že kabinet nevydrží vášně volebního boje, jaký se u nás vede. A neuzavírám se 

myšlence, že bude asi nutno utvořiti kabinet přechodní z lidí nepolitických, – anebo alespoň 

nezúčastných politického života. Ten by mohl vládnout po čas voleb pevnou rukou bez 

Národního shromáždění – a připravovat budoucí reformy. 
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Kdo by jemu stál v čele, nevím – pro svou osobu bych si musil rozmysliti, nebylo-li by 

lépe, abych šel do volebního boje, poněvač se jedná o budoucnost národa. Ale konečně kdybych 

šel, představoval bych si: Štefánika, Beneše, Šámala (vnitro), Drtinu, Schustra, možná Osuského 

pro Slovač a nějaké šikovné, slušné socialisty a agrárníky. Prosím, abyste o tom přemýšlel, – 

možná, že by to bylo přímo vykoupením. Hledejte nějaké osoby mezi socialisty a agrárníky. 

Já přijedu ihned, jakmile bude rozhodnuto o našem území v Radě desíti, kam nás ještě 

zavolají, – a poněvač se jedná o věc tak vážnou jako Chebsko a pravý břeh Odry, nechtěl bych 

dříve odejeti. Dal jsem se nyní do agitace, – poněvač jinak budou s námi dělat bůhsámví co. 

Nemáme zde naprosto žádný ohlas v novinách. Naopak umlčují nás a uveřejňují jen, co nám 

škodí. A sice poněvač neplatíme a druzí, zejména Poláci a Italové, platí. Beneš je v těch věcech 

příliš zdrženlivý – myslí, že vyhraje dobrá věc, – a pořád si představuje, že je situace tatáž jako za 

války, – a ona je docela, docela jiná. Nyní rozhoduje, koho je nyní potřeba, – kdo to v novinách 

umí uplatniti. Máme výtečné přátele: Berthelot, Le Rond generál, Nicolson a snad i jiní, 

Clemenceau je pro nás, ale ten chorus novinářský se nesmí podceňovati. Proto jsem zakročil a 

uděláme, co je nutno. Několik listů musíme také míti. Je sice už hodně pozdě – ale bude se 

jednati ještě o finanční věc. 

O zásobování Vám řekne Preiss – už to půjde – chválabohu! À propos! Do Prahy půjde 

jako americký vyslanec Gibson,3 náš nejlepší přítel. To mne velmi těší. 

Prosím Vás, zakažte velmi přísně Klofáčovi hospodářství s kurýry. Stěžovali jsme si 

s Benešem, že nám sem poslal majora Brejchu s adjutantem (!), – nic nepřinesl, povaloval se zde 

a dělal své soukromé kšefty a stál republiku asi 12 000 korun. A nyní ho poslal Klofáč zas se 

vzkazem, na který by stačilo půl archu papíru. Ten člověk neumí ani dobře česky – a nanejvýš 

štve proti gen. Pellé. 

Kdy konečně bude konec tomu hospodářství v národní obraně s kurýry?! Klofáč prý mu 

řekl, aby před konferencí (!!!) hájil nutnost nové demarkační čáry! Beneš, jak mně řekl, ho 

vyhodil. 

To je prozatím všecko. Jak bych už byl rád doma! Jsem rád, že dělají přímé spojení mezi 

Vámi a mou vilou. Mohli by se udělati také zrovna mezi Vaší kanceláří a mou – přímo –, abych 

Vás nemusel vždycky rušiti, když tam někoho máte. 

Myslíte na možnost „spartakismu“?4 Rozmnožil Švehla počet četnictva a jsou to 

spolehliví lidé?5 Máte spolehlivé lidi u strojních pušek? Nebylo by dobře organizovati na všecky 
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případy přepadů v městech (Praha, Kladno, Brno, Ostrava, Plzeň) jakési národní gardy na 

venkově? Jsou to nyní všecko lidé vycvičení – a nebylo by to jistě těžké – jen zříditi sklady 

ručnic a munice – ale ovšem dobře je střežiti! Štefánik oznamoval zajímavou věc, jak bolševici 

v Omsku se zmocnili vlády. V kasárnách sebrali vojákům boty – a ti nemohli ven do mrazu!b Na 

jaké malichernosti nutno mysliti! 

Doufám, že už jste plně zdráv a těším se na shledanou! 

Srdečně Váš 

Kř 

Dnes Poláci nabízejí v Matinu proti bolševikům 750 000 mužů!6 Ti to umějí – a my!!! 

 

A – Konsekventně, tj. důsledně. 

b – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Srovnej pozn. 1 k dok. č. 18. Bezprostřední příčinou vládní krize byla otázka podoby pozemkové 

reformy. Na jejím provedení se sice shodovaly všechny strany vládní koalice, spor byl o to, jakým způsobem bude 

reforma prováděna. Tj. kolik půdy má být vyvlastněno, má-li být vyvlastněna za náhradu či zkonfiskována, komu má 

být získaná půda přidělována a konečně do kdy má být reforma provedena. Zásadní neshoda panovala mezi 

agrárníky a sociálně demokratickou stranou, jejíž vedení se nacházelo pod masivním tlakem radikálního 

komunistické hnutí. Právě pod hrozbou narůstání levicového revolučního hnutí vystoupilo Švehlovo ministerstvo 

vnitra s požadavkem zákona, který by omezoval svobodu shromažďovací. Sociální demokraté předložili vládě za 

těchto okolností veřejné ultimátum, v němž pod hrozbou odchodu z vládní koalice žádali, aby byl do čtrnácti dnů 

vydán zákon, jímž by se principiálně provedlo vyvlastnění velkostatků, byly provedeny ankety o vyvlastnění dolů, 

hutí a velkopodniků vůbec a aby byl vypracován zákon zajišťující úplnou svobodu práva shromažďovácího, 

tiskového a spolkového. A. Švehla, jako zastupující předseda vlády, pohrozil její demisí, kterou prezident po 

vzájemném rozhovoru se Švehlou ze dne 15. 3. 1919 odmítl, neboť ministři Kramář, Beneš a Štefánik nebyli 

přítomni. Navíc vládní krize by negativně ovlivnila projednávání čs. záležitostí na mírové konferenci. Proto Masaryk 

sjednal schůzku mezi A. Švehlou a R. Bechyněm, z které nakonec vzešla kompromisní dohoda. Sociální demokraté 

ustoupili v otázce socializace dolů a v otázce svobody shromažďovací a prosadili urychlené přijetí zákonů o 

pozemkové reformě, v jejímž provádění si ponechali iniciativu výlučně agrárníci. 

2 – Rozumí se zřejmě provedení ankety o vyvlastnění dolů, hutí a velkopodniků vůbec. Vláda ve svém 

prvním prohlášení z 9. 1. 1919 mluvila o postátnění nejdůležitějších, zejména uhelných, podniků a o vyvlastnění 

velkostatků. 

3 – Prvním americkým vyslancem v ČSR se však stal R. Crane, nástupní audience se konala 11. 6. 

1919. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 135–136. 

4 – Socialistická levice v Německu byla na konci první světové války soustředěna v tzv. Spartakově 

svazu. Ten se vytvořil na krajním levicovém křídle SPD v roce 1916 jako opoziční skupina. Nazýval se podle svého 

ilegálně vycházejícího tiskového orgánu Spartakusbriefe. K 1. 1. 1919 skupina spartakovců, vedená R. 
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Luxemburgovou a K. Liebknechtem založila spolu s dalšími levicovými radikály Komunistickou stranu Německa. 

Organizace Spartakova svazu byly zakládány i v pohraničních oblastech severních Čech obývaných Němci. 

5 – Ministr vnitra A. Švehla se pokusil omezit neohraničenou volnost v oblasti tisku a shromažďovací 

svobody. Kabinet mu také 26. 2. 1919 ve své 46. schůzi povolil zvýšit počet četníků a dokonce zorganizovat 

preventivní službu. Za největší hrozbu byly považovány občanské nepokoje, které pramenily zejména z problémů se 

zásobováním. Aby se zabránilo bouřím, nařídilo ministerstvo vnitra 17. 1. 1919 svým úředníkům obnovit pozorování 

veřejných shromáždění. Dělo se tak vzhledem k narůstání revolučního komunistického hnutí. 

6 – Le Matin, francouzský deník, vydávaný v Paříži v letech 1882–1944. 

 

 

/20  

1919, 18. března, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o průběhu krize uvnitř vládní koalice a o Švehlově demisi. O postojích vůči 

sudetoněmecké politické reprezentaci v Československu. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 16,5 x 22 cm , psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

18/III‘9. 

Milý příteli, neodpovídám na každý dopis Váš (děkuji Vám za ochotu, kterou mne 

zpravujete) proto, že posílám vzkazy a to, co žádáte, podle možnosti vyplňuji. 

Krize1 – myslím, že bude zažehnána kompromisem mezi socialisty a agrárníky. Podal 

mně Švehla, optima forma,a demisi (15.);2 nepřijal jsem ji proto, že: a) se stala bez Vás, Beneše a 

Štefánika a b) že nedovedu uznat důvody. Oni sami byli nerozhodnuti: demise byla ujednána 

jakožto naprosto důvěrná a de factob důvěrnost posud byla zachována. Demise nabídnuta 

jednohlasně, a přece důvěrnost zachována – to Vám je ilustrací situace osobní i věcné velmi 

výmluvná. My ovšem zachováme důvěrnost stejně. 

Všecky plány další – vyčkávám Vás, Štefánika a Beneše. Zatím věnuji téměř všecek čas 

zásobování (také Červen[ý] [kříž]c)3 a vůbec praktickým otázkám administračním. Stojíme 

zejmena před německou otázkou!4 Moje mínění je dát Němcům, co jim sluší a patří, nedát si 

koncese vynutit. Ergo – vůbec mít jasný plán. 
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Myslím po uveřejnění mír[ových] podmínek, hned by se měli vyzvat Němci, aby vstoupili 

do Národního shromáždění atd. Já sám chtěl bych po tom uveřejnění promluvit k Národnímu 

shromáždění a říci své názory, zejmena o Němcích, zemelné5 [!] reformě a bolševismu atp. Své 

názory o vnitřních úkolech. Vypracuji to a předložím Vám jak po prvé.6 

Německé území, čistě německé (ty výběžky atd.), můžeme odstoupit. Co se Těšínska 

týče, také nevadí, dostanou-li Poláci část; ovšem vadí to hospodářsky (uhlí!) – chyba stala se 

z počátku, že jste k okupaci mlčeli a že naší udělali s Poláky nevýhodnou smlouvu. Poslal jsem 

ještě včera Lansingovi dopis a dokumenty – snad se ještě něco dá dělat; Beneš Vám to ukáže.7 

Také Madarů se zbavit co nejvíce! I proto jsem Benešovi dal plán. 

O dalších běžných věcech dostanete zprávy ústně, ačkoliv o většině jste byl informován 

dr. Štěpánkem a Švehlou, resp. Benešem. 

Pozdravení všem a Vám! 

Váš 

Masaryk. 

 

a – Optima forma, tj. nejlepším způsobem. 

b – De facto, tj. ve skutečnosti, opravdu. 

c – V textu: †. 

1 – Rozumí se vládní krize. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 18. 

2 – Tj. 15. 3. 1919. 

3 – Předsedkyní Československého červeného kříže byla 6. 2. 1919 prezidentem jmenována A. 

Masaryková. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 79. 

4 – Srovnej pozn. 14 k dok. č. 9. Vlády německých provincií českých zemí setrvávaly zatvrzele ve 

vídeňské emigraci i potom, co bylo jasné, že jejich území připadne ČSR. Čs. stát neuznávaly. K uspíšené normalizaci 

česko-německého vztahu uvnitř republiky přispěly i události ze 4. 3. 1919, kdy se ve Vídni sešlo volené Národní 

shromáždění Německého Rakouska. Němečtí sociální demokraté v českých zemích vyhlásili na tento den v oblasti 

Deutschböhmen stávku, ve všech větších německých městech se konala veřejná shromáždění. Na několika místech 

došlo k ostrým srážkám mezi demonstranty a pořádkovými silami. Teprve po podepsání mírové smlouvy 

s Rakouskem (10. 9. 1919) se koncem září 1919 rakouský parlament s německočeskými poslanci rozloučil. Od této 

chvíle začala se vší oficialitou působit německá (sudetoněmecká) politika v ČSR. První jednání s německými 

politiky tak přišla na pořad až koncem roku 1919. 

5 – Rozumí se pozemkové. 

6 – Rozumí se jako při prvním prezidentově poselství Revolučnímu národnímu shromáždění. Srovnej 

pozn. 3 k dok. č. 10. 
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7 – Rozumí se protokol ze zasedání Zemského národního výboru pro Slezsko a zástupců polské 

Národní rady o prozatímním rozdělení správy Knížectví těšínského. Viz Československo na pařížské mírové 

konferenci, I, dok. č. 5, s. 58–61. Srovnej Benešův dopis Masarykovi z 21. 3. 1919, kde ho informuje o tom, že 

obdržel jeho „kommunikaci“ pro Lansinga. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 32, s. 196–197. 

K německým územím srovnej ANM, f. K. Kramář, kde je v Masarykově korespondenci uložena složka jeho 

rukopisů, z nichž 3 listy, s názvem Něm[ecké] Území, se týkají dané problematiky. 

 

 

/21 

1919, 22. března, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o uvažované demisi ministra vojenství M. R. Štefánika a v této souvislosti o 

poměrech ve vedení čs. armády. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

22/3 19 

Milý příteli, 

já velmi lituji, že od Vás nemám nikdy ani jediné řádky o věcech, které se u nás dějí a 

které přece jen mají veliký význam pro budoucnosť. Mám od Vás jediný dopis.1 Dejte mně nutné 

napsati alespoň dr. Šámalem. Mně se totiž přeci jen zdá, že něco mám věděti, poněvač se 

domnívám, že do celého kritického vývoje přece zasaháte, takže nejlépe víte, jak se věci asi 

budou vyvíjeti. 

Mám Vám oznámiti docela oficielně věc velmi nepříjemnou. Štefánik mně prohlásil 

docela úředně, že se vzdává ministerstva vojenství, a zítra Vám to chce telegrafovati. Chce jeti do 

Prahy na druhý týden, ale už ne jako ministr – nechce žádného přijetí – chce jen mluviti s Vámi, 

zajet na Slovensko a vrátit se do Paříže a na Sibiř. 

Mohu říci, že na mne málokdy někdo udělal tak hluboký dojem jako Štefánik, – a jsem 

velmi nepříjemně dotčen jeho demisí. Byl trochu froisséa způsobem, jakým jsme řešili otázku 

správy vojenství, – že jsme jeho jmenovali ministrem a vedle něho ministrem také Klofáče.2 Byla 

v tom dojista velká nespravedlnosť. 
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Ale věc povstala tak, že Beneš kategoricky žádal zachování Štefánika jako ministra, – a 

na druhé straně Klofáč kategoricky žádal správu armády. O tom Beneš věděl i o dost pohnutém 

kompromisu, který jsme udělali, pomáhajíce sobě fikcí, že je Štefánik v Sibiři jako nejvyšší 

správce velké části našeho vojska. Já mu nabízel kompromis, – aby byl nejvyšším velitelem 

všech našich vojsk – a Klofáč jakýmsi administrativním ministrem. Ale na to mně Štefánik řekl, 

že to nejde, poněvač tím vrchním velitelem je Janin. A pak jsem mu musel říci, co se všecko děje 

v našem vojsku, – a patrně za to všecko nechce Štefánik přijati zodpovědnosť. 

Opravdu nevím nyní, co dělat. Já se tolik těšil, že nám Štefánik do vojska zavede trochu 

pořádku, – pokud to ještě nejde, a že odstraní, co se tam dostalo v prvních dnech demokratizování 

armády Klofáčem. 

A přímo bych cítil jako osobní svou bolesť, kdybychom jakýmkoli způsobem Štefánika 

froissovali, Štefánika, který pro nás tak mnoho udělal a který je jistě jedním z nejvýznamnějších 

lidí, které jsem kdy poznal. 

Bude-li Vám telegrafovat, poproste ho telegraficky, aby konečné rozhodnutí udělal, až 

s Vámi osobně promluví, – zatím tu ještě promluvím se Štefánikem i Benešem. 

Obdivuji se Maxovi i Duškovi, co dělají, – Beneš měl velkou radosť i z článku v Stráži i 

interviewu v Tribuně.3 

Co se týče situace naší, nedělá mně pražádnou radosť – ze samé lásky k nám a starosti o 

nás a přílišný element cizí v našem státu chtějí nám vzíti víc, než bychom s klidem mohli snésti, 

– a nechtějí nám dáti, co bychom velmi potřebovali.4 Ovšem snad se to naposled ještě všecko 

spraví – doufejme! 

Pozdravte prosím Šámala! 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Froisser, tj. dotknout se, urazit. 

1 – Srovnej dok. č. 20. 

2 – M. R. Štefánik zastával úřad ministra vojenství a V. Klofáč se stal ministrem národní obrany. 

Štefánik zůstal v ministerské funkci až do své smrti v květnu 1919. 

3 – MAXA, Prokop. Rusko a Evropa, in: Česká stráž, 1919, roč. 2, č. 9, 6. 3., s. 1, kde se mj. píše: 

„ponechme péči o Rusko Rusům a netříštěme svých sil sny o nových výpravách do Ruska […] Spojenci už vědí, že 

za daných poměrů je nemožno rozřešit ruský problém cestou cizí intervence. Chápou, že zahraniční Rusové, 

propagující intervenci, nevyjadřují správné smýšlení a cítění ruského národa.“ Dále srovnej Náš osud je spojen 
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s osudem Francie. Tribuna, 1919, č. 35, 12. 3., s. 3. Ve zprávě z Paříže se píše: „Dr. Beneš prohlásil v interview, že 

je nutno žádati záruky proti nebezpečí německého útoku, jak na frontě východní, tak i na frontě západní, poněvač 

v den, kdy by byla Francie napadena, byla by napadena také republika Československá a Polsko. Beneš vidí tuto 

záruku v neutralisování určitých území, aby se tak odňala Německu základna k útokům…“. 

4 – Rozumí se územní požadavky. K problematice hranic srovnej Kramářův soud nad Benešem, s. 66–

71. 

 

 

/22  

1919, 24. března, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o M. R. Štefánikovi. Následně o bezprogramovosti československé vnitřní politiky a 

jejích reprezentantech. O potřebě otevřenosti v politickém jednání s menšinami v ČSR.  

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 16,5 x 22 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

24/III‘9. 

Milý příteli, omluvil jsem se Vám minule,1 proč málo píšu; než doufám, že jste můj 

poslední list mezi tím obdržel a že moji omluvu uznáte. 

Jsem rád, že Štefánik přijede. Vy jste ho dříve neznal? Přál bych především zdraví, aby 

mohl ve své práci pokračovat: dráteníček, který si vydobyl místo v celém světě, ve světě 

kulturním a politickém, – symbol, přál bych si, našeho Slovenska a celého státu. A byla to jistě 

dost zajímavá trojice – on, Beneš, já; a jak jsme si rozdělili práci a jak jsme tu práci kombinovali 

a sloučili. Vidím, že Vás osobnost Štefánikova zajímá, – avšak to všecko, co bych mohl říci, 

můžete vypozorovat sám. 

Náš stát, tu jsme právě při věci, spočívá hlavně na zahraniční politice; potřebujeme teď 

politiku vnitřní – administra[ti]vu. Tu jsou teď naše úkoly. Přesvědčuji se stále, že naši lidé (i 

vláda) nedovedou plně pochopit, že jsme již samostatní, že jsme větší a vyšší, – stále provozují 

politiku, jaká byla pod Rakouskem: čekají komando, rozhodnutí posledního se bojí, vyhýbají se 

odpovědnosti a nemají iniciativy. Staletá poroba a její výchova se uplatňuje. Je třeba mravní 
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výchovy. Vláda proto, jak se obecně žaluje, nemá programu; tj. na papíře jej má, ale není to 

program činorodý. Žurnalistika je ještě slabší; listy všech stran jsou pod úrovní, jakou bychom 

měli mít. Zkrátka – Kocourkov a kocourkovské politikaření: vis motrixa jsou stranické a osobní 

zájmy, – že bychom měli dělat politiku světovou – světovou ve smyslu extenzivním i intenzivním 

–, to si neuvědomují i nejlepší naši lidé. 

In concretob máme problém Němců – Maďarů – Rusínů – Poláků! 

Můj názor je, že Němcům máme dát hned všecko, co slušně mohou žádat, abychom 

v parlamentě neměli národnostní spory; využít i jejich síly k pozitivnímu budování státu. My teď 

nemusíme se bát o národnost (Němci mají jinou pozici než v Rakousku), a tudíž můžeme se 

věnovat věcnému řešení sociálních, kulturních aj. úkolů. Arci že i naši nacionalisté nedovedou se 

vymanit z bývalého národnostního boje a jeho tradic a utápějí se v maličkostech. 

S Němci jednat musíme; otázka: kdy a jak? Přičiním se, abych co se dá, připravil. 

Ostatně, brzy se uvidíme! Váš 

Masaryk. 

 

a – Vis motrix, tj. hybatel, motiv. 

b – In concreto, tj. konkrétně. 

1 – Srovnej dok. č. 20. 

 

 

/23  

1919, 25. března, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o vyhlášení Maďarské republiky rad a z toho vyplývajícího nebezpečí ze šíření 

bolševismu; o územních požadavcích československé delegace v Paříži. Znovu o nevyjasněných kompetencích mezi 

francouzskou a italskou vojenskou misí. O politice vůči národnostním menšinám v republice. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

25/3 19. 

Milý příteli, děkuji za zajímavý list. Tím zajímavější, že se jako ministerský předseda 

dovídám o demisi svého kabinetu od Vás.1 Je vidět, že naši páni v konstitučních věcech přece 
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ještě neumějí chodit. Ačkoliv mne Švehla zastupuje pro běžné věci, přece jen by neměl 

zapomínati, že jsem tu pro rozhodující záležitosti konstituční já, a poněvač telegrafní spojení je, 

měl se přece jen obrátiti napřed na mne. A já jsem Vám velmi povděčný, že jste nám to malé 

konstituční poučení dal a naznačil, že beze mne a ostatních členů kabinetu zdejších věc přece 

dobře nejde. Já myslím, že se věc nyní trochu uklidní, když v agrární věci2 našli kompromisu a 

když situace se Uhrami tolik přiostřila.3 

Budapešť je nyní centrem situace. Jedná se o to, jestli se velmoci leknou, jestli si řeknou, 

že Maďarům příliš ublížily, anebo jestli budou míti rozumu a rozpomenou se, že by to mohlo míti 

nejhorší následky, kdyby si daly vynutiti ústup od svých rozhodnutí. Bylo by to vybídnutím, aby 

se dělo ve Vídni, v Berlíně a snad i Sofii totéž. O to se nyní jedná. Nejhorší je, že velmoci myslí, 

že všecko mohou samy rozhodnouti, a neptají se v ničem nás, nejblíže zúčastněných. To je 

úžasné. Proto tolik hloupostí počínaje Prinkipo atd.4 Navrhl jsem Benešovi, a usnesli jsme se tak, 

že půjdeme ke Clemenceau jako k předsedovi konference a že budeme žádati: [1)] Aby nám dali 

ihned definitivní demarkační čáru, tak jak má býti budoucí hranice,5 abychom si ji mohli obsaditi 

a chrániti své nynější i budoucí území před vniknutím bolševismu.6 2) Aby nám dali právo 

obsaditi Ugorskou Rus,7 abychom mohli zadržeti vnikající vojsko bolševické z Ruska. 3) Aby 

nám ihned, s největším urychlením, poslali válečný materiál, potřebný k obraně proti 

bolševickým vojskům. 

A aby zase nedošlo ke konfliktu s Italy, bude Beneš nebo Štefánik jednati s Italy, aby co 

nejvíc možno urychlili odesílání našeho nového vojska z Itálie. Je tam 36 000 mužů úplně 

vypravených, a asi 22 000 připravených k formacím. Vojsko to je prý dokonce výtečné, a mohlo 

by nám dělati veliké služby. 

Nakonec jsem žádal Beneše, aby v promemoriu tlačil vůbec na definitivní ustanovení 

hranice, poněvač jen tak ubráníme se nedobrým experimentům jako v Pešti u nás v německých 

krajinách. Čekám jen na zprávu, kdy bychom to mohli odevzdati. 

Jinak doufám, že maďarský bolševismus proti Slovensku zase trochu povzbudí u nás 

nacionální vědomí proti bolševismu a otevře vůbec oči naším bolševizujícím, které znáte. Já se 

Vám upřímně přiznám, že se stydím, když čtu, co se u nás volně může mluviti a usnášeti na 

schůzích. 
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Myslím, že ze samého strachu udělati nyní málo, budeme později nuceni k velikým 

obětem a že budeme litovati svého maloduší v počátcích hnutí. Bojím se někdy, že myšlenka 

koalice, i mně tak milá a drahá, někdy nebezpečně oslabuje naši vůli a naši rozhodnost. 

Věci zde jsou stále velmi podivné. Jednota mezi Aliancí zmizela s příměřím – a člověk, 

který má příležitost pozorovati vzájemný poměr jejich v komisích, až nad tím žasne. A k tomu 

Štefánik vypravuje o hlubokém rozporu Itálie a Francie ohledně nás, konkrétně Pellé, Piccione.8 

Nebudu se o tom rozepisovati, Štefánik Vám to poví. Myslím jen, že Beneš se choval naprosto 

loajálně k Italům, že Piccione nemá nejmenšího práva na vrchní velení a že my musíme státi na 

tom, že jsme svobodný stát, že vrchní velení! vojska podle ústavy máte Vy a jako Váš delegát 

ministr vojenství, resp. národní obrany. A Vy poroučíte i Pellé i Piccione. Prosím, abyste toto 

právní stanovisko za žádnou cenu neopouštěli. Pellé ostatně tuto podřízenost zde v Paříži vůči 

mně docela otevřeně a loajálně přiznával. Aby se však vyhnulo všem konfliktům mezi Pellé a 

Piccione, myslím, aby nutné rozkazy Pellé dával pro Piccioneho ministru národní obrany a ten by 

je dával dál generálu Piccione jako svůj rozkaz.a Tak bychom se snad nejlépe vyhnuli konfliktům, 

které by zrovna nyní nebyly na místě. 

Myslím však, že nová armáda z Itálie by neměla býti pod velením italským, nýbrž pod 

naším, resp. Pellé naším prostřednictvím. Nerad bych, aby Italové komandovali téměř 90 000 

našich vojáků. To by bylo trochu mnoho. 

Co se týče Němců, budu na vše mysliti, až pojedu domů, a snad také vypracuji plán 

politiky jazykové i školské. Mám k tomu i předběžné vzdělání z nekonečných jednání. Úplně 

s Vámi souhlasím, abychom národnostní zákon vyhlásili sami,9 bez jednání s Němci, bez boje a 

tahání s nimi, jako věc, kterou děláme, protože chceme být spravedliví. A přirozeně není 

nejmenší pochyby, že musejí býti povoláni do Národního shromáždění, až bude podepsán mír a 

oni budou definitivně u nás. Ovšem bych velmi radil, aby zatím byl v Národním shromáždění 

přijat nový jednací řád,10 který by naprosto znemožnil každou obstrukci, – jinak bychom ji hned 

měli – anebo aspoň hrozbu. 

Myslím na to, přijeti na několik dní domů, a není vyloučeno, že bych odejel už v pátek, – 

jen jak uvidím, jak věci běží s našimi hranicemi. Pak bychom o všem museli velmi důkladně 

promluviti, – poněvač konečně už musíme míti jistou pevnou direktivu ve vnitřní politice. 

Nejvyšší čas! 

Srdečně Váš 
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Kř 

 

a – Část věty po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Srovnej dok. č. 20. Rozumí se demise vlády, kterou projednával s Masarykem ministr Švehla 15. 3. 

1919. 

2 – Rozumí se pozemková reforma. 

3 – Vlastní příčinou politické krize v Maďarsku se stalo rozhodnutí Dohody z března 1919 o stanovení 

nové demarkační čáry, která již neúnosně zmenšila maďarské teritorium. Prezident republiky Károlyi se neodvážil 

toto spojenecké ultimátum přijmout. Koaliční vláda občanského středu odstoupila a sociální demokraté nebyli sami 

schopni vytvořit skutečně odpovědný kabinet, vyzvali proto k účasti na politické moci i krajní levici, tj. v roce 1918 

nově zformovanou komunistickou stranu, v čele s B. Kunem. 21. 3. 1919 byla podepsána mezi oběma stranami 

dohoda o vzniku Maďarské socialistické strany, která okamžitě vyhlásila proletářskou republiku rad. 

4 – Rozumí se pokus D. Lloyd George a W. Wilsona ukončit občanskou válku v Rusku mírovým 

jednáním mezi zástupci bílé a bolševické rudé armády. První rozhovory se konaly v Moskvě, nepřinesly však žádný 

výsledek. Další neúspěšné jednání se uskutečnilo na ostrově Prinkipo u Cařihradu. Lloyd George poté souhlasil 

s intervencí. Kramářův názor na jednání viz též Kramářův soud nad Benešem, s. 56. 

5 – Konečné řešení hranic ČSR přišlo na pořad jednání Nejvyšší rady 4. 4. 1919. Zakotveno pak bylo 

v mírové smlouvě versailleské z 28. 6., saint-germainské z 10. 9. 1919 i trianonské ze 4. 6. 1920. 

6 – K. Kramář se obával obsazení Slovenska jednotkami maďarské Rudé armády. To byl také hlavní 

důvod pro zahájení vojenských akcí na konci dubna. 

7 – Rozumí se Podkarpatská Rus. 

8 – Srovnej pozn. 4 k dok. č. 9. 

9 – Pod pojmem národnostní zákon se zřejmě rozumí zákon o postavení menšin v Československu. 

Jejich postavení bylo dáno saint-germainskou smlouvu, jejíž ustanovení převzala ústavní listina (hlava šestá) z února 

1920. Postavení minorit v ČSR pak bylo ještě upraveno dalšími předpisy. 

10 – Národní shromáždění se řídilo jednacím řádem přijatým ihned po převratu bývalým Národním 

výborem. Ráz řádu byl prozatímní a vyhovoval poslání revolučního sboru. Poslanci proto ve své 2. schůzi z 15. 11. 

1918 ustavili zvláštní Výbor pro jednací řád. Výsledkem jeho činnosti byl návrh na změnu jednacího řádu s platností 

pro obě komory parlamentu, předložený ve sněmovně 14. 4. 1920. 

 

 

/24  

1919, 6. dubna, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o projednávání československých územních požadavků, především o rozhodování 

konference v otázce Slezska. Kramářův apel, aby se prioritou československé zahraniční politiky stala pomoc Rusku, 

tj. svržení bolševismu prostřednictvím československých legií a obnovení vedoucího postavení Ruska ve Slovanstvu. 

Dále o dosažených úspěších v rámci vyjednávájí dopravní komise. 
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Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist 15,9 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–4. 

Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

6/4 19. 

Milý příteli, Beneš Vám jistě píše o kritickém obratu věcí zde.1 Já poslední dobu od rána 

do noci nemám o nic jiného starosť, než o Slezsko, Horní Slezsko, - kde nám, zrovna jako v 

Čechách a zrovna jako na Slovensku a všude, Amerikáni dělají nejstrašnější věci. - Už jsem 

navrhoval, abyste sem inkognito na několik dní přijel, - a nevím, nedostanete-li takový telegram. 

Ale všecko to bledne před budoucností, Poláci cítí nebezpečí. Dmowski už chce mluviti s 

Benešem a Londzin a Buzek mně dnes odevzdali své lístky. Je vidět, že je zle. Bohužel také s 

námi - zejména vidím-li naši nehotovosť vojenskou, nedostatek zbraní, hádky mezi Pellé a 

Piccione, nebezpečí, že Italové odvolají své důstojníky dříve, než my je můžeme vypověděti, - 

poněvač je přece nemůžeme nechati v čele svých vojsk na případ války, a pak na druhé straně 

musíme se s nimi mazati, dokud tam máme své vojáky a zbraně můžeme dostati jen přes Itálii. 

Opravdu naše postavení není záviděníhodné. Jak jinak by všecko bylo, kdyby v Rusku byl býval 

potlačen bolševismus a dnes Rusko bylo protiváhou proti Americe, která nakonec nechce nic 

jiného než dělati obchody i s Německem i s Ruskem. - My musíme pomoci, aby Rusko přišlo do 

pořádku, musíme mít slovanskou demokratickou federaci, jinak jsme prostě ztraceni — na milost 

a nemilost vydáni buď Německu, nebo Americe-Anglii s jich novou anglosaskou politikou. 

Musíme udělati slovansko-francouzský blok na kontinentě - jen tak budeme my Slované 

rovnocenným činitelem mezi velikými i malými národy světa. 

Proto jsem byl do nemožnosti rozčilen návrhem telegramu, který má býti poslán 

bolševickému ministru zahraničních záležitostí2 ohledně naších zajatců.3 Řeknu Vám docela 

otevřeně, že je prof. Maxa přímo nebezpečím pro náš národ se svou filobolševickou agitací. A já 

za žádnou cenu neponesu zodpovědnosť za politiku kabinetu, který by koketoval, nebo dokonce 

vešel ve spojení s bolševiky. Nemohl bych schváliti poslání naší deputace do bolševického Ruska 

- a raději bych z toho uvítal všecky důsledky. Bolševismus pomine - a všecken mravní prestiž, 

který jsme si svou krví a svou hrdinností v Rusku získali, byl by ten tam. Rusové by nás 

nenáviděli. A místo vedoucí úlohy ve Slovanstvu - říkalo by se nám, že jsme slovanští kramáři. 
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Jak už nám leckde říkají. My jsme nedovedli udržeti si skvělé postavení z dob válečných 

rozhodným vystoupením jako ochránci Evropy před bolševismem - a už i v anglických kruzích 

litují Rakouska a říkají, že jsme také bolševici, - všude se agituje s naším anticírkevnictvím - 

zejména zde v konzervativních kruzích - a zrovna tak děláme to v ruské politice. Dělali jsme 

zázraky - ale v poslední chvíli naše sibiřské vojsko se táhne do zadních linií - a my posíláme 

telegramy bolševikům! To je přímo úžasné - a já nechci za takovou politiku nésti zodpovědnosť. 

Zde jsem přímo zoufalým, nespím, jak se časně probudím, neusnu, poněvač stále myslím 

na Těšínsko, Cheb i Slovensko, - a k tomu ještě ty věci od nás!4 A k tomu ta budoucnost - 

možnost války s Německem! Kdy budeme musit proti bolševikům, poněvač bolševici jistě budou 

podporovati Němce. 

Ani mne netěší, že se mně podařilo všecko prosaditi, co jsem si vzal za úkol: Zone 

franchea v Hamburku, Štětíně, internacionalizaci Labe, Odry, naši účasť na Dunaji, naše právo na 

část labského a dunajského loďstva, právo míti mořské loďstvo obchodní, vlastní vlajku a 

registrování našich lodí v Praze a konečně dnes právo vystaviti si dráhu z Prešpurku do Kaniszy a 

posílati po ní vlastní vlaky, míti tam svůj depo, svá skladiště, topírny na lokomotivy, sklady uhlí 

atd. Totéž právo máme na dráze do Terstu přes St. Michaele, Assling.5 - Tedy když ne koridor,6 

pak všecko co jsme mohli docíliti. - Ale, jak pravím, to všecko mne netěší, poněvač jsem velmi 

sklíčen ostatní politikou.b 

Kéž bych mohl už domů - snad se mi podaří přece jen přivésti mnohé lidi na jiné 

myšlenky. Lady Paget je obdivuhodná - žádal jsem ji dnes, aby agitovala pro Těšín, - a dělá to 

velkolepě. Jsem rád, že jsem už zase zdráv! 

Srdečně Váš 

Kř. 

 

a – Zone franche, tj. bezcelní zóna, pásmo. 

b – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. 

1 – Srovnej dopis E. Beneš T. G. Masarykovi z 5. 4. 1919. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, 

dok. č. 37, s. 206–213. 

2 – Rozumí se G. V. Čičerin, první komisař zahraničních věcí sovětského Ruska v letech 1918–1930. 

3 – K. Kramář zde odmítá požadavek delegace čs. legií ze Sibiře, aby byly navázány styky 

s bolševickou vládou a aby se jednalo o uzavření dohody o odchodu vojsk z Ruska. Podobně Kramář reagoval i 

v telegramu zaslaném 2. 4. 1919 A. Švehlovi. Viz Československo na pařížské mírové konferenci, I, dok. č. 167, s. 

278–279. Srovnej tamtéž, dok. č. 170, s. 284–285. 
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4 – Rozumí se vládní krize, resp. demise kabinetu, kterou prezident nepřijal. 

5 – Prešpurk, rozumí se Bratislava; Kaisza, rozumí se Nagykanizsa; Sankt Michaele, rozumí se San 

Michele. 

6 – Rozumí se požadavek vytvoření koridoru s Jugoslávií, resp. až k Jadranu, který by vznikl při 

hranicích Rakouska a Maďarska. 

 

 

/25  

1919, 8. dubna, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o radikalizaci poměrů v Rakousku, v té souvislosti o stavu čs. armády. O Těšínsku a 

Slezsku, jako o územích nárokovaných jak vládou československou, tak i vládou polskou. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist 15,9 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–3. 

Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

8/4 19. 

Milý příteli, píšu zároveň Klofáčovi ve věci, která je podle našeho mínění neobyčejně 

vážná. Situace na konferenci není pořád skvělá - a budoucnosť je ještě méně světlá. Naše zprávy 

o možnosti blízkého převratu ve Vídni1 se potvrzují i z francouzské i americké strany - a to 

znamená, že můžeme být odříznuti od světa. A více než kdy jindy budeme záviseti na milosti 

Itálie. Není pak jisto, co budou dělat v Německu s Poláky a s námi, — a je tudíž naše situace 

neobyčejně choulostivá. Není pochyby, že bez silné armády budeme ve stavu velmi povážlivém. 

K tomu nám chybí především výzbroj. A jestli tu dostaneme včas, nikdo nemůže říci. Proto se 

mně zdá, že je naprosto nutné, abychom sami si opatřili výzbroj a munici ve svých továrnách, 

zejména ve Škodovce, - pokud to vůbec je možno. Pokud vím, Škodovka má děla hotová a snad 

nějaká dělala pro Poláky. Byl bych proto, abychom je koupili my pro svůj stát, košile je bližší než 

kabát - zejména polský. Letadla snad nějak dostaneme — a jednalo by se hlavně o obrněné vlaky, 

automobily a tanky. Také ty bychom snad mohli dostati. Ovšem také masky proti plynům — a 

kromě toho telegrafické a telefonické polní přístroje, kterých snad vůbec nemáme. A pak nutno 

ovšem také dbáti o vnitřní stav armády. Bojím se zejména o legionáře, aby nepodlehli nástrahám. 

Bylo by velmi dobře, kdyby Husák mezi ně chodil, — měl prý na všecky zázračný vliv. 
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Ohledně Těšínska není pořád možno nic říci - je to prostě už k nevydržení! Psal jste 

Wilsonovi? 

Polákům prý nedají ani Gdaňsko,2 ani vých[odní] Halič, a tu se bojím, že to dopadne tak, 

že jim za náhradu dají naše Poláky a ne Poláky na Těšínsku a celé Horní Slezsko! Bože, proč naši 

nepobili bolševiky! Dnes byla by Rus demokratická na konferenci - a jak bylo by všecko, všecko 

docela jiné, pro nás i pro Jihoslovany! 

A dokud nebude zase Rusko mezi státy a nebude Slovanstvo, bude naše situace stále 

stejně bídná. Jen ve Slovanstvu je naše spasení a naše lepší budoucnosť! 

Pomyslete, dojde-li k vojně s Německem Poláků a nás?! Poláci už lezou za námi - ale 

smluvili jsme se s Benešem, že podmínka společného jednání je, abychom na Těšínsku a 

v Hor[ním] Slezsku nebyli ukřivděni tak, že bychom Polákům nemohli odpustiti. Tj. za mnou 

nechodí - mne se bojí - jen za Benešem. 

Kde mohu, rozmlouvám Italům jich šílenosť znepřáteliti si na smrt Jihoslovany.3 Oni, že 

nemohou, že veřejné mínění. Jako by vláda a vůdci byli k tomu dělat, co chce věř[ejné] mínění, i 

když uznávají, že vedou národ na cesty bludné a nebezpečné! Kdybych už jen byl doma! 

A prosím Vás, nedopusťte nic, co by znamenalo jakékoliv sblížení s bolševiky! To byla 

by už přímo katastrofa pro naši budoucnosť! To si může dovolit Wilson, jehož jménem křtíme 

nádraží (!!!),4 - patrně za to, že nám Amerikáni chtěli vzít Cheb, že oni navrhují nemožné řešení v 

Těšínsku, že oni jsou vinni Prinkipo, návrhem na styky s bolševiky, Smutsem atd., hlavně 

úpadkem L[loyd] George! -, ale ne my v naší malosti a v situaci, jejíž jediným pevným bodem 

pro budoucno je Slovanstvo! 

Francie se už s Itálií domlouvá nebo domluvila. 

S přátelským pozdravem 

Váš 

Kř 

 

1 – V březnu 1919 byl jmenován prvním rakouským kancléřem K. Renner, jenž předsedal koaliční 

vládě sociálních demokratů a křesťanských sociálů. Nebezpečí mohl K. Kramář spatřovat v zahájeném organizování 

ozbrojených oddílů tzv. heimwehru (pod patronací křesťanskosociální strany). 

2 – Přístavní město Gdaňsk i s okolím přešlo skutečně pod správu Společnosti národů a získalo statut 

svobodného města. 
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3 – Příčinou konfliktu mezi Itálií a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců byly územní spory v Istrii a 

severní Dalmácii o přístavy Terst a Rijeka, kterážto území Itálie vojensky obsadila již v listopadu 1918. Srovnej 

pozn. 5 k dok. č. 30. 

4 – Rozumí se bývalé nádraží Františka Josefa I. v Praze, dnes Hlavní nádraží. 

 

 

/26  

1919, 10. dubna, Paříž 

K. Kramář T. G. Masarykovi o zprávě P. Maxy, obsahující požadavek neoficiálního jednání s bolševickou vládou 

o průchodu čs. legionářů ruským územím domů. 

 

Originál telegramu 

AMZV, f. Telegramy došlé a odeslané I, 1919, svazek 201–400, č. 372. Originál přepisu došlého telegramu, 

strojopis. Adresa: Président Masaryk, Prague. Telegram byl odeslán z Paříže 10. dubna a přijat v Praze 11. dubna. 

AMZV, f. Pařížský archiv, kniha č. 83, č. 157/9409. Originál odeslaného telegramu, strojopis. Tamtéž kopie přepisu 

došlého telegramu, strojopis. 

PEROUTKA, F., Budování státu, II, s. 671. 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 173, s. 286. 

 

 

Maxa telegrafuje Štefánikovi, že má neoficielně vyjednávat s bolševiky o volném průchodu 

sibiřské armády Ruskem domů.1 Velmi Vás prosím, abyste tomu zabránil, poněvač by to bylo 

pohanou českého jména a nejtěžším poškozením naší budoucnosti, která můžea býti jen 

slovanská. Kdyby vláda vešla s bolševiky v jakékoli jednání, nemohl bych zůstati v jejím čele a 

učinil bych z toho všecky důsledky. Je už pro všecku budoucnost ve Slovanstvu hříchem, že naše 

vojska v Sibiři neúčastní se více boje proti bolševikům, kteří s Němci a Maďary jsou největším 

nebezpečím naší samostatnosti. Ještě s nimi jednati jest nezodpověditelným hříchem proti 

zájmům národa. 

Kramář 

 

 

a – Peroutka edituje: musí. 

1 – Viz zprávu P. Maxy z 5. 4. 1919, kterou zaslal M. R. Štefánikovi a E. Benešovi, viz 

Československo na pařížské mírové konferenci, I, dok. č. 170, s. 284–285. K tomu viz též pozn. 12 a 13 k dok. č. 9. 
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/27  

1919, 22. dubna, [Paříž] 

K. Kramář zasílá T. G. Masarykovi návrh jazykového zákona. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

22/4 19. 

Milý příteli, 

nemohu bohužel už psáti – kurýr už jede. 

Dovolte jen, abych Vám poslal návrh jazykového zákona, o kterém bych myslil, že 

bychom jej mohli usnésti v Národním shromáždění zároveň se zákonem účasti Němců v 

Národním shromáždění.1 

Není tam nic o Polácích a Maďarech, to bude, až uvidíme, kolik jich budeme mít. Podle 

toho se k nim budeme chovati. Ale napřed se musíme o tom usnésti po důkladné poradě. 

Myslím, že je těch práv, které dáme Němcům, zrovna dost a že nebudou moci naříkati. 

Kdybych už mohl domů! Jen prosím Vás, žádné slabosti, kdyby bolševici chtěli něco 

dělati! 

Se srdečným pozdravem Váš 

Kř 

P. S. Prosím Vás, nedělejte žádné rozhodnutí o cestě do Sibiře dřív, než přijede Štefánik. 

Bylo by to přímo neloajální k němu. A pak za žádnou cenu bych nesouhlasil, aby komise jela 

přes Rusko s dovolením bolševiků.2 Beneš je stejného mínění. 

 

1 – Kramářův návrh nenalezen. Srovnej AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Ústava, k. 390, kde jsou 

Masarykovy návrhy a poznámky k připravovanému jazykovému zákonu z let 1919 a 1920. Viz též OPAT, Jaroslav, 

Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka : Česká otázka včera a dnes, Praha 2003, s. 338–341. Srovnej První 

československá ústava, s. 216–218. 
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2 – V květnu 1919 předložili národnědemokratičtí poslanci parlamentu návrh na vyslání poselstva do 

Ruska – ve složení jeden člen vlády a zástupci Národního shromáždění, po jednom členu z každé strany – s žádostí, 

aby tato delegace byla vybavena plnou mocí a zajistila co nejrychlejší a nejvhodnějsí návrat sibiřské armády do 

republiky. Podání tohoto návrhu nasvědčuje, že národní demokracie tehdy příliš nespolupracovala se svým 

předsedou K. Kramářem. RNS návrh přijalo, tak jak byl podán, ale oslabilo jej v praktickém provedení. Místo celého 

reprezentativního politického poselstva byl na Sibiř vyslán jediný poslanec – sociální demokrat F. V. Krejčí. 

Společně s ním odjížděl do Ruska spisovatel J. Hilbert, hlásící se ke straně agrární a dva ruští legionáři. Srovnej též 

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, dok. č. 74, s. 63–64. Delegace 

odjela z Prahy 14. 6. 1919, teprve 27. 8. dorazila do Irkutska. Den před odjezdem přijal poselstvo v audienci 

prezident Masaryk, který mu dal direktivu: nevměšovat se do ruských věcí, neangažovat armádu vojensky, ale dostat 

ji přes Vladivostok co nejdříve domů. Delegaci rovněž předal svůj dopis pro sibiřksou armádu, viz MASARYK, T. 

G., Cesta demokracie, I, s. 137–138. Též viz ANM, f. K. Kramář, k. 88. Cestou na Rus se poselstvo setkalo v Paříži 

ještě i s ministerským předsedou Kramářem, který úkoloval delegáty zcela odlišně, totiž pokusit se ještě o intervenci. 

Poselstvo plnilo doporučení vlády a prezidenta a na Sibiři se zasazovalo za rychlé provedení evakuace vojska. 

Pohled na stav legií zřejmě usnadnil čs. zástupcům držet se právě těchto instrukcí. 

 

 

/28  

1919, 22. dubna, [Praha] 

T. G. Masaryk podává K. Kramářovi zprávy o domácím dění a o svých, prozatímní ústavou, omezených 

možnostech ovlivňovat jej. Dále o M. R. Štefánikovi a jeho budoucí úloze v československé politice.  

 
Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 16,5 x 22 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

22/4‘9. 

Milý příteli, 

Beneš Vám jistě předkládá, co mu (dosti pravidelně) psávám,1 a proto píšu Vám méně. Za 

Vaše zprávy a za Vaše projevy tím více jsem Vám povděčen. 

Mně se rozumí samo sebou, že bez Vás, Beneše a Štefánika nic vážného nepodniknu, ani 

v politice vnitřní, ani v zahraniční; toho přece již máte teď mnohý a vlastně stálý důkaz, a tudíž 

nemějte žádných obav. Zabývám se vnitřní konsolidací quasia poradní; kontroluji jednotlivé 
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ministry a dávám jim své mínění o věcech jich se týkajících (zasáhl jsem do zásobování atp.) a 

jednávám s poslanci všech stran, např. o vyvlastňování atd.2 Pilně střehu tzv. bolševism a také 

mluvívám i s těmi bolševiky. To všecko neveřejně, ačkoli se o tom ví a mluví; neveřejně, – 

protože ústavní [paragrafy]b o mém postavení jsou takového rázu, že vlastně ex offoc nemohu 

s ministry a vůbec s nikým ani mluvit!3 Je to divný dokument ta prozatímní ústava a 

charakteristický symptom tehdejší politické situace doma.4 

Čekám na Vás, abychom se o všech problémech dohodli, a je toho mnoho, vlastně 

všecko: bude na čase dohodnout se o fundamentálních otázkách všeobecných (pokud politika 

nacionální, pokud sociální atd.) a časově praktických; a to pro politiku doma i venku. Než – 

principy a ideje všeobecné a praktické plány jsou krásnou věcí, ale kde vzít lidi, kteří by principy 

a ideje prováděli?! 

Teď čekám Štefánika a doufám, že se s ním dohodneme; přirozeně, nebyv léta doma a 

neznaje lidí, není informován o situaci zde.5 Snad ho ještě stihnete zde. Ministerstva vojenství se 

ovšem vzdá, tu hodnost jsem mu udělil, když jsme za hranicí proklamovali prozatímní vládu.6 To 

se stalo, než jste Vy doma utvořili vládu svou, ve které také musil být ministr národní obrany.7 

Na Slovensku by bylo místo pro něho, ale nevím, je-li pro drobnou práci administrační; v Praze 

místa nevidím. Mohl by být vyslancem v Paříži? V Římě? Možná že chce provést odchod našich 

ze Sibiře; o všech možnostech budu s ním jednat. 

Mějte se dobře! Váš 

Masaryk. 

 

a – Quasi, tj. skoro jako, jakoby. 

b – V textu: §§. 

c – Ex offo, tj. z úřední moci. 

1 – Srovnej edici korespondence Masaryk a Beneš ve svých dopisech. 

2 – Rozumí se vyvlastnění dolů, hutí a velkopodniků i vyvlastnění velkostatků. 

3 – Srovnej pozn. 2 k dok. č. 10. Prozatímní ústava upravovala dosti neurčitě vztah mezi prezidentem 

republiky a vládou. Prezident nedisponoval právem jmenovat a odvolávat ministry, nemohl předsedat schůzím vlády, 

vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a zvát vládu či jednotlivé její členy k poradám. Podobně na tom byl prezident i 

vůči Národnímu shromáždění a až novela prozatímní ústavy z května 1919 přisoudila prezidentovi právo podávat 

ústně či písemně Národnímu shromáždění zprávu o stavu republiky a doporučovat mu k úvaze opatření, která 

pokládá za nutná a účelná (viz hlava III., § 64 ústavní listiny). Srovnej BROKLOVÁ, E., Prezident republiky 

československé, s. 24–33. 
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4 – Prozatímní ústava byla přijata ještě Národním výborem 13. 11. 1918 ve značném spěchu, během 

příprav ke svolání ústavodárného Revolučního národního shromáždění, které se sešlo 14. 11. 1918. 

5 – M. R. Štefánik se vracel do ČSR 4. 5. 1919. 

6 – Dne 14. 10. 1918 bylo v Paříži oznámeno, prostřednictvím oficiální nóty rozeslané Benešem 

francouzské vládě a všem ostatním spojeneckým vládám, ustavení zatímní čs. vlády v zahraničí ve složení T. G. 

Masaryk – prezident zatímní vlády, předseda ministerské rady, ministr financí; E. Beneš – ministr zahraničních věcí 

a ministr financí; M. R. Štefánik – ministr války. 

7 – Doma se za nejvyšší politický orgán pokládal Národní výbor a jeho prezídium za zárodečnou 

vládu. Ke sjednocení čs. zahraniční i domácí politiky posloužila ženevská jednání, uskutečněná na přelomu září a 

října 1918. Jako reprezentant zahraničního odboje se jich zúčastnil E. Beneš, doprovázený referenty I. Markovičem, 

L. Strimplem a Š. Osuským. Delegaci z Prahy vedl K. Kramář jako předseda Národního výboru, dalším zástupcem 

byl V. Klofáč. Za Český svaz poslanců byli do Ženevy vysláni F. Staněk, jako jeho předseda, G. Habrman a A. 

Kalina. Národní výbor pak ještě pověřil jednáním dva ekonomické odborníky, J. Preisse a K. Svobodu. Maffie byla 

zastupována předsedou P. Šámalem. Na programu jednání byly dvě klíčové otázky: jednak mezinárodní postavení 

nově utvořeného státu, jeho forma a politická struktura. Dojednáno bylo, že Masaryk se stane prezidentem, 

ministerským předsedou bude K. Kramář. Do definitivní vlády v Praze pak měli být pojati i dva členové prozatímní 

vlády – E. Beneš jako ministr zahraničních věcí a M. R. Štefánik jako ministr vojenství – k tomu srovnej pozn. 2 

k dok. č. 21. Vedle věcných důvodů, tím byla zdůrazněna i jednota zahraniční a domácí politické akce. Byly rovněž 

projednány jmenovité návrhy na obsazení dalších ministerských křesel domácími politiky, přičemž definitivní výběr 

byl ponechán na jednání politických stran v Praze. Jednomyslně byla přijata i myšlenka, aby se stal členem vlády 

jeden německý politik jako krajanský ministr. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 1. 

 

 

/29  

1919, 25. dubna, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o vzájemných československo-polských jednáních ohledně sporného těšínského 

území. Dále o uvažované vojenské intervenci do Ruska – anglické účasti na ní – a materiální podpoře 

protibolševických armád. O plánované kulturní akci československých umělců v Anglii. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 16,2 x 20,9 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

25/4 19 
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Milý příteli, chtěl jsem dnes jet, ale musel jsem zůstati, poněvač bude plenární schůze 

s Ligou národů, - a to při tom musím býti, poněvač jsem byl v komisi.1 Ostatně jsem slyšel, že se 

na 1. máje není co báti, a tak jsem odjezd odložil.2 

Jen maličkosti. Ve středu se zas radili o Těšínsku a rozhodli se požádati nás, abychom 

s Poláky jednali.3 A než to začne, máme zde v listech telegram, že Klofáč mluvil, že chceme dělat 

Polákům koncese, jen Karvín,4 že musíme zachovat. To je přímo úžasné! Pak máme hájit Těšín! 

Při polské neloajálnosti! Prosím Vás, řekněte našim listům, aby zbytečně neprejudikovalia naší 

politice! 

Pak je v novinách, že jde Koerner jako zástupce republiky do Berlína5 hlavně jednati o 

dopravě labské. 

Především jsme s Berlínem ještě ve válce a Poláci přímo číhají, aby nás denunciovali, že 

se chceme sblížiti s Berlínem! A pak jsem v komisi pro vodní cesty6 vymohl všecka práva pro 

dopravu labskou a pro Hamburk a Štětín – a je docela zbytečno už nyní! vyjednávati. Až to bude 

podepsáno Němci, pošleme do Hamburku a ne do Berlína své odborníky, aby vybrali místo pro 

naši zone franche,b pro naše hangáry a skladiště – a sice s plným právem na to, stvrzeným Němci 

v mírovém aktu. Všecko dřívější jednání je přímo nebezpečné. Já zde všecko vymohl tím, že 

jsem řekl, že chci mít všecko od spojenců, abych nemusel jednati s Němci, kteří by mně jistě 

všecko rádi dali. A najednou Koerner jede jednat o věcech, kterým nerozumí, do Berlína a Švehla 

oznamuje, že bude sblížení, styky s Berlínem! 

A k tomu chtějí páni posílati do Sibiře deputaci přes bolševické Rusko – jednat tedy 

s bolševiky.7 Abyste mohl posouditi, co je a bude, musím Vám říci, že Angličané budou Rusy 

proti bolševikům podporovati.8 Děnikin dostal mnoho anglických zbraní a munice. V Anglii pak 

velmi dobré hlášení dobrovolníků. Kolčak velmi dobře postupuje – bude brzo na Volze, a udrží-li 

Děnikin front, aby mohl Kolčak doplniti své vojsko 100 000 rezervou, kterou má, bude na 

podzim v Moskvě. Mimo to se připravuje něco ještě z jiné strany. 

Bylo by tudíž největším zločinem na naší budoucnosti, kdybychom se nyní 

zkompromitovali s bolševiky. Prof. Maxa je přímo neštěstím. 

Poměr mezi našimi vojsky a Rusy se podle včerejšího a dnešního telegramu zlepšil - duch 

Kolčakovy armády je dobrý – a naši hájí železnici proti bolševikům. Jen knihy a někoho od nás! 
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Nebudu mnoho psáti, až ústně – a není pro nás jiné politiky než slovanská -, a já pořád 

přeci doufám, že naši hoši ze Sibiře přijdou domů přes Rusko, přes Rusko vítězné a osvobozené 

od bolševiků! To bude zasloužený pro ně i pro nás triumf - a ne rozmrzelý návrat přes Suez! 

Mluvil jsem dnes o našich finančních věcech s velmi vlivným Angličanem. Je nezbytně 

nutno pro naše politiky finanční a hospodářské, aby nás v Anglii znali. Proto je naprosto nutno, 

aby tam Destinnová, kvarteto, učitelé a orchestr jeli. Všecko je připraveno – král9 slíbil přijít na 

koncert – bude to triumf pro nás. Prosím Vás tudíž, abyste sám zakročil, aby se všecko udělalo 

v největším stylu. Jet se musí! Četl jsem něco hloupého o tom v Č[eském] slově10 – a hned dostal 

telegram Drtinův,11 že se festival odkládá. To je úžasné, jak dáváme se informovati nějakou 

novinářskou poznámkou. Byla by to katastrofa pro naše renomé, kdybychom do Londýna a 

Anglie nejeli. A předtím nutno dáti koncert u nás ve prospěch sirotků v postižených 

francouzských krajích. Prosím Vás, abyste převzal protektorát. Je to naprosto nutné a bude to 

dělati nejlepší dojem, – že nejedeme do Francie, která je ještě smutná, ale že na ni 

nezapomínáme, i když jedeme do Anglie. 

Myslel jsem, že přijede slečna Alice12 a přinese psaní pro Wilsona ohledně našich hranic, 

zejména Těšína. Dělalo by dobře. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Prejudikovat, tj. rozhodovat něco předem, přičemž jde o rozhodnutí stávající se směrnicí pro 

posouzení obdobných případů. 

b – Zone franche, tj. bezcelní zóna, pásmo. 

1 – Rozumí se komise, která měla za úkol vypracovat stanovy Společnosti národů. K. Kramář byl jejím 

členem. 

2 – Obavy ze sociálních nepokojů, umocňovaných přetrvávající krizí v zásobování. 

3 – Dne 17. 4. státní tajemník USA R. Lansing předal Benešovi vzkaz prezidenta Wilsona, aby se 

„dohodl s Paderewským na něčem tak, aby Konference mohla vidět dohodu a abychom měli lepší pozici oba“. Beneš 

okamžitě s Paderewským jednal. K dohodě však nedošlo. Dne 22. 4. pak o jednání s I. Paderewským informoval 

Beneš Lansinga. Další jednání se uskutečnilo až počátkem května. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 

44, 45, 49, 51, 53, s. 228–231, 238–241, 244–248, 249–250. Viz též Československo na pařížské mírové konferenci, 

I, dok. č. 179, 206, s. 296–300, 328. Proto bylo v dubnu 1919 doporučeno ČSR a Polsku, aby spor vyřešily samy 

právě jen zainteresované státy. Srovnej níže dok. č. 34, 36, 38, 41. Jednání ztroskotala a rozhodnutí bylo ponecháno 

mírové konferenci. Ta spor zásadně dořešila až v létě 1920. 

4 – Rozumí se Karviná. 
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5 – Diplomatické styky s Německem byly navázány až v březnu 1920. E. Koerner se stal prvním 

chargé d´affaires v Berlíně. 

6 – Rozumí se dopravní komise. 

7 – Srovnej pozn. 2 k dok. č. 27. 

8 – Až na Velkou Británii v roce 1919 zahraniční mocnosti neusilovaly o svržení komunistické vlády. 

V prvním roce občanské války (1918) intervenovaly výhradně s úmyslem reaktivovat východní frontu, třeba i 

s bolševickou pomocí. Ve druhém a rozhodujícím roce ztratila intervence zřejmý smysl. USA a Francie se zprostily 

závazků a odstoupily z ní. Japonci vytrvali, ne však proto, aby bojovali s bolševiky, ale aby anektovali ruská 

přímořská území. Zůstala tedy jen Anglie, která vydržela podporovat armády bílých do konce roku 1919.Anglie 

jednala hlavně na popud W. Churchilla. Klíčovou osobou Dohody v otázce intervence byl však ministerský předseda 

D. Lloyd George, jenž jednal v souladu s prezidentem W. Wilsonem. Poté, co neuspěly pokusy o dohodu mezi 

bolševiky a zástupci bílých, souhlasil s intervencí. Britská pomoc spočívala především ve vojenských zásobách a 

poradcích, kteří svou pozornost věnovali povětšinou admirálu Kolčakovi. Koncem roku 1919 činila dle britských 

odborníků celková hodnota této pomoci 100 milionů liber.  

9 – Rozumí se britský král Jiří V. 

10 – Denní zprávy, in: Večerní České slovo, 1919, roč. 11, č. 85, 15. 4., s. 2. Ve zprávě se píše: „Žádné 

festivalové zájezdy do ciziny. Máme rádi umění a jistě také ty, kdož umění pěstují. Vážíme si učitelských pěveckých 

sborů, těšíme se z úspěchů našich divadel - ale přes to musíme říci: zastavte výpravy nyní chystané do Francie a snad 

i jinam. Budou státi spoustu peněz a účastníci budou za ty peníze v cizině nutně živořit, nemají-li svých prostředků 

ještě na doplnění dotace. Je to nyní zbytečné vydání - a zbytečné zatěžování valuty. Zdá se nám, že teď by bylo lépe 

poslat za hranice nějaké sto obchodníků pro vývoz a dovoz, aby se osobně orientovali, neboť v bídě by se nedařilo 

ani umění. Třeba tedy nejprve zjednávat podmínky blahobytu.“  

11 – V ANM, f. K. Kramář, k. 7, telegram F. Drtiny není uložen. 

12 – Rozumí se A. Masaryková. 

 

 

/30  

1919, 29. dubna, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o svých kontaktech s americkými a anglickými bankéři, finančníky, ohledně 

možných investic do československého průmyslu a obchodu. Dále k vývoji konflitku mezi Itálií a Jihoslovany o 

sporná hraniční území a o československé podpoře jihoslovanských zájmů. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 
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29/4 19 

Milý příteli, u mne se všecky plány vždycky pokazí. Chtěl jsem jet v pátek a musel jsem 

zůstat kvůli plenární konferenci, kde jsem nemluvil, poněvač Japonci nedali to dojíti k boji. 

Myslil jsem nyní odejeti v pátek,1 a zatím přijede zítra žena. Takže musím zde ještě několik dní 

zůstati. Není ovšem neštěstí, poněvač se nyní zrovna má jednati o nás a naše hranice. Nejvyšší 

páni ovšem se nikoho na nic neptají – ale nelze věděti, jestli nás přece jen nezavolají ad 

addendum verbum.a A tak zase až na příští týden začnu se těšiti do Prahy. 

Hledím zde nyní starati se také trochu o naše finance. Mluvil jsem s Vanderlipem z New 

York City Bank, kterému jsem musel vyložiti, kde vlastně jsme, jaké máme hranice, – a hlavně 

ukázati, že jsme něco jiného než Litevci, Poláci, Řekové, Rumuni a Srbové, totiž ne předmět 

exploataceb pro americký kapitál, nýbrž země průmyslová, která chce, aby s ní jednali páni ze 

západu jako rovný s rovným. Zda se jim toto malé překvapení líbilo, nevím. Na každý způsob 

viděli, že to u nás nepůjde založiti filiálku banky a vzíti všecek hospodářský život země do ruky. 

A přiznám se také, že jsem Amerikány mnoho nezval na účastenství kapitálové v podnicích 

průmyslových, poněvač se jich bojím. Jsou příliš agresivní. Jen někde, abychom viděli, jak to 

dělají. Myslím totiž, že by nám mohl cizí kapitál, hlavně anglický a francouzský, pomoci při 

přeměně německých podniků na české, při vykupování dolů pro stát, – aby část kapitálu a 

provozování mohlo zůstati v rukou soukromých. 

Dnes byl u mne M[iste]r Fordick, který také přijde k Vám a který si Čechy dobře 

prohlédne. Já už mluvil se zástupcem londýnské Loyd Bank v Paříži M[iste]r Brandem – velmi 

hodným člověkem. Také jemu jsem řekl, co jsme a také co chceme: Úvěr na valutu, a sice tak, 

aby emitovalac banka nějaká anglická nebo americká na obou trzích naše Treasury Bondd – a sice 

na dlouhodobé – splatné asi za 5 nejvýš 10 let. Za druhé úvěr na naše potraviny a suroviny, 

docela obchodní mezi naším syndikátem bank a angl[ickými] a americkými bankami.2 Také ne 

na dlouho. A konečně účast jejich kapitálu na našich podnicích průmyslových buď direktně, nebo 

prostřednictvím převzetí části kapitálu našich bank – Fordick se mně líbil a myslím, že by nám 

mohl v jedné věci býti velmi prospěšným. Chtěl bych míti v Praze světový hotel, který by patřil 

Angličanům nebo Amerikánům, aby mu dělali reklamu a přivlékali své krajany. Místo 

nejvelkolepější na kontinentu: mezi křížovníky a Uměleckoprůmyslovou školou, kde byla kdysi 

koželužna patřící nyní městu, – ovšem s domem Podhorského, který by se musel koupiti. Fordick 
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byl nadšen myšlenkou a také Slovenskem, Tatrami, když slyšel, že k nám bude [jezdit] 

pravidelný Expres Ostende Praha a na východ – zejména pro zimní sporty na Tatrách. To by byl 

poklad pro Slovensko. 

Prosím Vás, mluvte s ním o tom, anoncujte ho, pošlete ho s někým na Slovensko – a 

Šámalovi řekněte, aby ohledně toho místa pro hotel všecko nutné připravoval. Představuji si před 

hotelem terasu a schodiště na řeku: motorové loďky, v zimě led! Však Drážďanům a Německu a 

Vídni cizince vezmeme – budou chodit k nám! Jen hotely, hotely a zas hotely! A pak 

automobilové silnice, zejména přes Moravu na Slovensko a pak podél Vltavy nahoru na Orlík a 

na Otavu. Odpuste, že fantazíruji, ale to jsou staré kriminální sny o zbudování českého ráje. 

Politicky to nyní začne asi s námi, Beneš jedná s Paderewským3 a já dělám červené sukno 

– což je docela užitečné. Ale rád bych – na radu Sir[a] Eyre Crowa –, aby věc byla vyřízena dřív, 

než se vrátí Orlando, – poněvač Italové jsou ve všem proti nám!! Úžasná společnost! Bojím se, že 

budeme mít velikou nepříjemnost s Jihoslovany. Zde byly telegramy, že byl Orlando vítán 

Štefánikem, jako zástupcem Československé republiky, - a to přirozeně Jihoslovany4 přivádí, jak 

Rus říká, v běšenstvo.e Vůbec stále se trousí zprávy, že jsme proti nim a nikdo není loajálnější! Já 

Orlandovi, Crespimu otevřeně říkal, že my musíme a půjdeme s Jihoslovany, a prosil je, aby 

ustoupili, ukazoval jim, že Jihoslované musejí proti nim, že je to budoucí válka, a naznačil 

nepřímo, že budou jistě biti, dokonce jsem nabídl Crespimu, poněvač mají strach, že by jim 

Fiume5 zabila Terst, proto se smíří s Jihoslovany, že se zasadíme o to, aby Terstu byl zajištěn 

veškeren vývoz ze západních Čech až do Prahy, všecko marno!f Pár bláznů tam všecko vyhrává – 

a Orlando se bojí o svou pozici.6 Řekl jsem mu, co je na tom, když padnete, – záleží na Vás, jako 

na mně, anebo na budoucnosti našich národů? Ale jak pravím – jako slepí! Ale jako už na 

Slovensku intrikují s Maďary, tak v Bulharsku s Bulhary, ve Vídni s Němci a nakonec budou 

dělat obrácenou politiku, oficielně budou mít spolek s Francií a neoficielně budou se spojovat 

s Němci a Maďary a Bulhary! Pěkné vyhlídky pro nás – a my myslíme, že nesmíme pomoci 

Rusku proti bolševismu, abychom k této společnosti poražených sami ještě přidali Rusko a – 

Japonsko! Bože, jak jsme malicherní! Zaplať jen Pán Bůh, že snad ujdeme bolševismu. Aspoň to! 

Pak ale silnou armádu!g 

Srdečně Váš 

Kř 
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a – Ad addendum verbum, tj. abychom ještě něco doplnili. 

b – Exploatace, tj. využití, vykořisťování, zužitkování. 

c – Emitovat, tj. vydávat, uvádět do oběhu. 

d – Treasury bond, tj. státní dluhopis. 

e – Běšenstvo, tj. zuřivost, zběsilost. 

f – Část věty po straně zatržena T. G. Masarykem. 

g – Část odstavce po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Rozumí se 2. 5. 1919. 

2 – Finanční problematikou se v daných intencích zabývala vláda. Srovnej Z protokolů schůzí první 

československé vlády 1918–1919, dok. č. 24, 29, 39, 40, s. 102–116, 115–117, 143–146, 147–148. 

3 – Rozumí se o těšínské otázce. Srovnej pozn. 3 k dok. č. 29. Viz též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. 

R–Těšínsko–3, k. 394. 

4 – Ve sporu mezi Jihoslovany a Italy stáli zástupci čs. zahraniční politiky spíše na straně Jihoslovanů, 

čemuž nasvědčovala i připravovaná koncepce spolupráce středoevropských států jako obrany proti maďarskému 

revizionismu. Její naplnění pak představovala od roku 1920 Malá dohoda. 

5 – Rozumí se Rijeka. 

6 – V územních sporech mezi Itálií a Jihoslovany, především v otázce přístavního města Rijeky, se 

proti nárokům Říma postavily Spojené státy americké. Itálie proto opustila mírovou konferenci. Snažila se tak 

nátlakem na ostatní velmoci dosáhnout splnění svých územních požadavků, vyplývajících ze smluv o italských 

územních anexích. Vzniklá politická krize způsobila v dubnu 1919 pád Orlandovy vlády tzv. široké národní koalice. 

Dne 5. 5. 1919 se Itálie na konferenci vrátila. Na podzim téhož roku obsadil Rijeku dobrovolnický sbor G. 

D´Annunzia a Řím se v listopadu 1920 dohodl s Bělehradem o nezávislém statutu Rijeky jako svobodného města. 

Téměř celá Istrie připadla Itálii, Dalmácie s výjimkou Zadaru Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Srovnej pozn. 6 

k dok. č. 9. 

 

 

/31  

1919, 2. května, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o očekávaném projednávání českých územních požadavků před Nejvyšší radou 

konference a s tím související potřebě urovnat hraniční spor se sousedním Polskem. O postoji dohodových států, 

zejména Anglie a Francie, k účasti na bojích proti bolševikům v Rusku a o participaci čs. legií v tomto zápase. 

Rovněž o domácí vládní politice, tj. chystaných změnách v kabinetu a vzrůstajícím vlivu tzv. Socialistického bloku. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, 2 dvojlisty 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–6. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 
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2/5 19 

Milý příteli, překvapila mne žena svou návštěvou. Chtěl jsem domů, ale konečně není neštěstí 

ještě nějaký den zde pobýt, poněvač se začne nyní jednati o našich věcech. Píše Vám dojista 

Beneš, že jedná s Pader[ewským],1 i co Pader[ewski] nabízí, totiž za město Těšín kus Horního 

Slezska. Dráha,2 Karvín3 by zůstaly nám – jen by se vykoupilo kus území, aby Poláci měli Těšín. 

Objektivně je věc taková, že pro nás Těšín nemá význam: je německý a není o Němce co stát. 

Ovšem také pro nás stalo se to otázkou prestiže. Na druhé straně je Horní Slezsko na pravém 

břehu Odry nejbohatší krajinou na uhlí, a my bychom při tom ještě vydělali. Ovšem dostali 

bychom se do konfliktu s Německem ohledně Horního Slezska. Dosud vlastně s Německem 

nemáme příčin ku konfliktu – tak bychom se do něho dostali a svázali bychom se s Polskem proti 

Německu snad víc, než je naprosto zapotřebí. Beneš myslí – velmi dobře, – že by měli Poláci 

dostati Horní Slezsko, – a pak, až je budou mít, vyměniti je s námi za Těšín. Opakuji za Těšín a 

ne za Těšínsko. Podle mapy generálního štábu vidím, že Těšín leží na pravém břehu Olše a dráha 

je na levém, – takže by nebylo potřebí ani stavěti novou linii dráhy.4 Prosím, abyste o tom doma 

uvažovali a telegrafovali Benešovi svůj názor. Já bych ovšem nerad, abychom se dostali do příliš 

blízkého spojení s Poláky, poněvač se tito dojista svou rozpínavou politikou dostanou do 

konfliktu s Ruskem. 

Vůbec ruská politika začíná být velmi důležitou složkou budoucnosti. Bolševismus je 

očividně v poklesu a není snad příliš optimistickým názor, že budou Rusové5 na podzim pány 

Moskvy a Ruska, – zejména dobudou-li brzo Finové6 a Juděnič Petrohradu a Kolčak Kazaň a 

Samaru, což zdá se dost blízké. Je velmi zajímavo, že se úplně změnila anglická politika: Děnikin 

dostal od Angličanů tanky, důstojníky a mechaniky k nim, zbraně, munici – takže je s to, aby se 

ubránil bolševikům, a dokonce pomýšlí na dobytí Caricyna,7 čímž by bolševici ztratili Volhu a 

možnosti zásobování. Angličané silně posílají vojsko na murmanskou frontu8 a nejsou také snad 

proti tomu poslati na Petrohrad posily. V anglickém parlamentu je velmi silný proud pro pomoc 

Rusku – Angličané vidí do dálky a chtějí se zabezpečiti Ruskem. Zato Francouzi jsou přímo 

šílení v politice. Poincaré telegrafuje zbytečný telegram do Itálie, Francouzové vyklidili Oděsu a 

Krym a připravili o život, o jmění, o všecko tisíce dobrých lidí, kteří spoléhali na Francouze a 

Ententu. Stávají se v Rusku přímo nenáviděnými – a to bude mít úžasné následky pro ně a pro 
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nás. Hloupé chvástání se socialistů z neděle, že zamezili intervenci na Rusku, ukáže se brzy 

zrovna takovou šmeralovinou,9 jako byla ta za války. A jestli se ještě panu Maxovi podaří dosíci 

toho, aby naši vojáci v Sibiři, kteří umožnili porážku Ruska, spasili Rusko, v posledním 

momentu, kdy by vítězně mohli s ruskou armádou do Moskvy jako spasitelé Ruska, jeli na 

parníčku přes Japonsko do Evropy, poněvač v Čechách ztratili lidé chuť ke všemu velkému, co 

jste dělali s nimi po čas války, – pak budeme moci říci, že jsme přímo hříšně promrhali největší 

příležitost českých dějin všech věků zaujati jedno z předních míst mezi národy aspoň menšími. 

Ovšem pan Maxa, který vždycky jde s tím, o němž myslí, že vyhraje, snad ještě obrátí, až 

uvidí, jak se věci točí. 

My, jedině my, můžeme zachrániti Rusko před německým objetím. Když v poslední 

chvíli je neopustíme, nýbrž přijdeme s ním k novému životu. Janin telegrafoval před týdnem, že 

naši hoši hájí dobře sibiřskou dráhu, – všichni Rusové uznávají, že si musili odpočinouti. 

Proboha, neberte našim hochům možnost, aby se vraceli v triumfu Ruskem domů! Vždyť to bude 

největší triumf českého národa!a 

Právě dostávám telegram, že první máj prošel klidně. Upřímně mne to těší, tím víc, že 

žena přinesla celou řadu poplašných zpráv, zejména o tom, že socialisté chtějí ještě dva ministry, 

že se už srovnali s agrárníky atd. 

Já všecko to přijímám s největším klidem. Bojím se ne změny ministerstva, nýbrž toho, že 

věčnou hrozbou bolševictvím uděláme v koncesích socialistům víc, než co snese budoucí 

hospodářský život a rozvoj naší republiky. 

Musíme velmi mnoho pracovati; býti velmi produktivními, máme-li vyplniti veliké úkoly 

hospodářské, které na nás čekají, nejen doma, nýbrž i ve světovém obchodě, k čemuž jsme zde 

získali všecky podmínky tím, že jsme z vnitrozemského státu otevřeli vlastní cestu na svobodné 

moře. A tu nejde bláznit se socializováním. Pamatujete se na naše začátky. Víte, že byl jsem 

hodně sociálním, když Kaizl byl liberálním šosákem, a opravdu jsem se nezměnil, třeba bych se 

dávno už přesvědčil, že slabí a utiskování opravdu dnes nejsou všeobecně dělníci. Ale přece bych 

rád a ochotně šel co možno nejdále v sociální politice. Avšak opakovati ještě i jinde to, co jsme 

udělali v dolech s minimální mzdou bez zabezpečení minima práce nebo aspoň různými 

prémiemi, bych opravdu nechtěl. My hospodářsky musíme všecko zachytiti pokud možno 

nejdřív, dokud Německo nebude moci vyrážeti – jinak bude pozdě. A to nebude možno, budeme-

li blázniti o socializování anebo alespoň odstrašovati lidi, aby pracovali a podnikali. 
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Usnesení socialistů se mně velmi nelíbí, přestože mluví o tom, že zatím nechtějí násilných 

převratů a že se tam také dostalo ujištění o tom, že nechtějí podlamovati produktivitu naší 

práce.10 Je to spíš vítězství levého křídla ve věci i v programu taktickém - jen s povzdechem, že 

nejsou k tomu ještě dost silní.a 

Nechci se ani rozepisovati o tom, jak bychom si poškodili svou zahraniční situaci 

takovými experimenty. 

Co mně se týče, přirozeně bych nedělal nejmenší obtíže a udělal okamžitě místo jinému, 

kdo by za takovou změnu převzíti chtěl zodpovědnosť. Vůbec nepotřebuji Vás ubezpečovati, že 

má osoba nikdy nebude překážkou jakékoliv změně, která by se ukázala nutnou v zájmu věci a 

kterou byste uznal za nutnou – anebo kterou by i proti Vaší vůli uznali za nutnou – ti druzí. Jen 

bych si ovšem vyhradil potom právo svobodného jednání. Přirozeně bych nešel nikam do kouta 

potají intrikovati, jako to dělali odstavení ministrprezidenti v Rakousku, nýbrž dal bych se do 

veselého boje, zejména – kdybyste Vy sám byl donucen tíhou stranických poměrů k něčemu, co 

by se Vám nelíbilo. 

Jinak jsem ochoten pracovati s nynějším kabinetem, třeba by mu některé změny velice 

prospěly. 

Jen jedno musím udělati, abych upokojil ženu, kterou ten hloupý policejní řiditel tak 

hříšně postrašil.11 Budu úřadovati víc ve svém domě a podrobím se všem příkazům bezpečnosti, 

jako jste to udělal konečně Vy. Viďte, tak jste si tu naši republiku v dobrovolném vyhnanství 

nepředstavoval a já také ne v žaláři… 

Ještě jen jednu maličkosť. S koncertem ve prospěch Francouzů u nás asi nic nebude, ale 

napadlo mně něco jiného. Na cestě do Londýna by se mohli zde zastaviti a uspořádati jeden velký 

koncert v opeře ve prospěch francouzských krajin devastovaných. Požádali bychom Poincaré za 

protektorát – a snad by to opravdu zde výtečně působilo. Prosím Vás, řekněte tam Drtinovi a 

všem, že to musí být z ohledů politických, aby zajeli do Londýna a Anglie a zde aby udělali 

zastávku s tím koncertem.b 12 

Žena i Vaše Alice13 přijely velmi dobře. Žena Vás srdečně pozdravuje a já mám radosť, že 

Vás má tak ráda. 

Srdečně Váš 

Kř 
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P. S. Právě jsem byl u Foche. Je nešťasten nad francouzskou politikou, která je úplně 

v rukou Wilsona. Četl mně telegram Janina, který mne velmi potěšil (ad 27. 4.). Poměry mezi 

Rusy a Čechy stále lepší. Naši hoši hájí dráhu, překazili přetržení sibiřské dráhy – a roste mezi 

nimi hnutí probíti se bolševickým frontem do Čech. Oč jsou ti hoši lepší než naši lidi doma! 

 

a – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

b – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. 

1 – Srovnej pozn. 3 k dok. č. 29. 

2 – Československo žádalo připojení části Kladska jako kompenzaci za odstoupení Lužice. K tomu 

žádalo ústupky ve Slezsku, usilovalo o Těšínsko a především o košicko-bohumínskou železniční dráhu, kterou 

považovalo za životní záležitost pro spojení českých zemí se Slovenskem.  

3 – Rozumí se Karviná. 

4 – Rozumí se košicko-bohumínská železniční dráha. 

5 – Rozumí se bílí Rusové, bojující za znovusvolání ústavodárného shromáždění a návrat prozatímní 

vlády. 

6 – Finsko bylo součástí ruského impéria od roku 1809. Po pádu carismu vyhlásil finský zemský sněm 

v červenci 1917 nezávislost, ale zásah Kerenského vlády oddálil její realizaci. Finsko deklarovalo svou samostatnost 

9. 12. 1917. 

7 – Dobytí Caricynu (rozumí se dnešního Volgogradu) a Astrachaně mělo sloužit ke spojení 

Děnikinovy a Kolčakovy armády. Děnikin svou armádu rozdělil na dvě části, ta menší měla pod vedením Wrangela, 

velitele kavkazské armády, obsadit Caricyn, většina armády zamířila do Donbasu. Ačkoliv Wrangel Caricyn dobyl 

(červen 1919), Kolčakovy síly byly již na ústupu a spojení armád se nedalo uskutečnit. Srovnej PIPES, R., Dějiny 

ruské revoluce, s. 244n. Výhodou rudé armády bylo vojenské vybavení. Bolševici zdědili bohatou výzbroj carského 

vojska, navíc se všechen válečný průmysl nalézal ve Velké Rusi – ve středu území bývalé ruské říše, ovládané 

bolševiky – a tak vyráběl pro potřeby Rudé armády. Bílí neměli přístup ani k carským skladům ani k vojenskému 

průmyslu a byli závislí výhradně na tom, co jim Dohoda, především Britové poskytli. 

8 – Rozumí se severozápadní armáda gen. Juděniče operující ve směru na Petrohrad a k severoruským 

přístavům Murmansk a Archangelsk, které ovládali spojenci. 

9 – V letech 1914–1917 stanul B. Šmeral v čele sociálně demokratické strany. Vycházel z usnesení 

předválečných sjezdů strany a považoval Rakousko-Uhersko za vhodnou základnu existence českého národa i boje 

dělnické třídy za socialismus. Na svých názorech setrvával i v době, kdy v celé české veřejnosti (v létě 1917 i české 

politice) převládly protirakouské postoje. Srovnej též viz PICHLÍK, K., Zahraniční odboj 1914 – 1918, s. 21–28. 

10 – Ve dnech 25. a 26. 4. 1919 zasedalo zastupitelstvo Československé sociálně demokratické strany 

dělnické. Prohlášení vzešlé z tohoto jednání uveřejnil stranický tisk - viz Projev zastupitelstva Československé 

sociálně demokratické strany dělnické, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 100, 27. 4., s. 1–2. Mj. se v něm uvádí: „Naší 

ctižádostí jest, aby přerod z kapitalismu k socialismu v naší republice dál se bez krveprolití. Nechceme krve marně 
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prolité, odmítáme metody, jež dělnictvo oddalují od šťastného života a jež by mohly ohroziti i existenci naší 

republiky…“. K prohlášení ještě i úvodník [r. b.], in: Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 96, 28. 4., s. 1. 

11 – N. N. Kramářová se obávala politického vývoje v ČSR a možné revoluce a násilí. O svých 

názorech K. Kramáře obsáhle informovala v četných dopisech. V dopise z 22. 4. 1919 se zmiňuje o možnosti 

přestěhovat sídlo předsedy vlády z Hradu, z místa „jak dělaném pro atentát“, do budovy arcibiskupského paláce, což 

schvaloval policejní ředitel R. Bienert. Korespondence N. N. Kramářové K. Kramářovi viz ANM, f. K. Kramář, k. 4. 

Podobně podrobné zprávy o vnitropolitickém vývoji doma zasílal Kramářovi do Paříže v průběhu roku 1919 i F. 

Stašek, viz ANM, f. K. Kramář, k. 16. 

12 – Čeští umělci měli na londýnském hudebním festivalu velký úspěch. Z Londýna zamířili do Paříže a 

pak do Ženevy. K tomu viz např. Denní zprávy, in: České slovo, 1919, roč. 11, č. 119, 22. 5., s. 7, se zprávou o 

odjezdu Pěveckého sdružení pražských učitelů do Londýna a o tom, že České kvarteto je již v Holandsku. O 

londýnském úspěchu a ohlasu v anglickém tisku viz články Úspěch českého koncertu v Londýně, Úspěch českého 

festivalu v Londýně, Hudební festival v Londýně atd. Tamtéž, č. 125, 31. 5., s. 3; č. 126, 1. 6., s. 5; č. 127, 3. 6., s. 3; 

č. 128, 4. 6., s. 6; č. 129, 5. 6., s. 4. K vystoupením v Paříži viz např. články Ohromný úspěch českého kvarteta 

v Paříži, in: České slovo (Příloha zábavná a poučná), 1919, roč. 11, č. 120, 25. 5., s. 11. „Koncert českého kvarteta 

konal se včera [24. 5.] v sále Gaveau v Paříži. Pověst, která umělce předchází a prvotřídní program kvarteta (od 

Smetany, Francka, Beethovena) přilákaly tolik posluchačů, že jich sál ani nemohl pojmouti.“ Též článek Úspěch 

české hudby v Paříži, in: Večerní České slovo, 1919, roč. 11, č. 129, 12. 6., s. 1. Též Denní právy. Úspěch české 

hudby v Ženevě, in: České slovo, 1919, roč. 11, č. 135, 14. 6., s. 5. 

13 – Rozumí se A. Masaryková. 

 

 

/32  

1919, 2. května, [Praha] 

T. G. Masaryk informuje K. Kramáře o důvodech počínající nespokojenosti v řadách všenárodní koalice vůči jeho 

osobě a o nutnosti shody na vládním programu, jíž je zapotřebí k udržení stability politického systému. 

 
Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 17 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

2/V 19. 

Milý příteli, 
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Vaše paní Vám sdělila své dojmy, které si tu za delší dobu nastřádala; byla tak laskava a 

řekla mi to, když jsem se s ní rozloučil před odjezdem do Paříže.1 

Řekl jsem jí – a to Vám dnes chci říci sám -, že vidí příliš černě a že jí dám důkaz tím, že 

1. máj bude úplně, ba vzorně klidný. A byl. Ale připustil jsem jí, že naleznete zde značný odpor: 

soc[ialistický] blok2 je proti Vám zaujat a) pro politiku ruskou a intervenční3 a b) pro rozdíl 

v sociální politice. Agrárníci celkem uvádějí stejné důvody proti Vám. Mimo to Vám mnozí 

vytýkají, že jste nezorganizoval svého ministerstva (v podrobnostech se žaluje na to, že jste beze 

všeho přejal pana Greifa), a vůbec pozoruju ještě podráždění, vyplývající z celkové neshody 

v nazírání. 

Jak věci budou po Vašem návratu, nevím; zda-li totéž budou odhodláni čelit Vám osobně, 

ne toliko v nepřítomnosti. Na každý způsob se mi zdálo upozornit Vás na tuto situaci. 

Mně je nemilé, že vláda o fundament[álních] věcech nemá jasnosti a cíle; Vaše 

nepřítomnost a Benešova moc jsou na vině. Problém Němců a minorit, problém Rusínska, 

problém socializace, základy ústavy (postavení prezidentovo) – vůbec směr a cíl naší politiky 

vnější a vnitřní není upřesněn, ustálen. Po počátečním nadšení a plánech ozývá se v lidech starý 

Adam, stará stranickost atd. se vrací. 

Mějte se dobře! 

Váš 

Masaryk. 

 

1 – Srovnej pozn. 11 k dok. č. 31 a Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 47 a 49, s. 236 a 240. 

N. N. Kramářová navštívila Masaryka 27. 4. 1919. (AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–1, k. 69, diář T. G. Masaryka.) 

2 – Socialistický blok – označení pro socialistické strany zastoupené ve vládě všenárodní koalice, tj. 

Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou a Československou stranu socialistickou. K sjednocení 

socialistických stran však nedošlo. Blok fungoval nadále jako relativně volný svazek, do něhož vstoupila i strana 

pokroková. 

3 – S odjezdem na mírovou konferenci zahájil K. Kramář politiku, jejímž cílem bylo zachránit Rusko 

před bolševismem. V Paříži jednal s ruskými politiky o intervenčních záměrech, jejichž základem se měly stát 

dobrovolnické jednotky z řad ruských zajatců. Opěrným bodem této intervence měla být ČSR. Kramář s tímto 

záměrem seznámil Prahu, kde narazil na odpor. Viz SLÁDEK, Z., Kramář, Masaryk, Beneš a Rusko : shoda, rozdíly, 

rozpory, s. 61. Srovnej též dok. č. 10 a 11. Viz též HERMAN, K. - SLÁDEK, Z., Slovanská politika Karla Kramáře, 

s. 51–58. Kramář poukazoval na to, že intervence by přispěla k „spasení“ Ruska, k znemožnění německo-ruské 

aliance, dále k zajištění výhodných hranic pro ČSR a zabezpečení důstojného místa československému státu mezi 

ostatními národy. Kramář se snažil zadržet evakuaci čs. vojska ze Sibiře s tím, že se postaví po bok Kolčakovy 
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armády, v souvislosti s Churchillovým intervenčním plánem a vrátí se přes osvobozené Rusko, viz NA, f. A. Švehla, 

k. 346, příp. viz Příloha II. Srovnej též pozn. 1 k dok. č. 13. Jistá shoda mezi Kramářem a Masarykem spočívala snad 

jen v tom, že jejich vztah k Rusku nebyl ovlivněn ryze politickými zřeteli. Kramářův pohled byl v této otázce 

mnohem více emocionální, Rusko vnímal jako slovanskou velmoc, která v budoucnu zaštítí celý slovanský svět. 

Masarykův vztah k Rusku byl naopak vysoce racionální a od počátku světové války na něj pohlížel z hlediska 

pragmatického, tj. z hlediska československého boje za samostatnost. Tím se řídil i po válce, kdy mu osud Ruska 

rozhodně nebyl lhostejný. Ruské emigraci prokázal neocenitelné služby. Jeho pohled na pomocnou intervenční akci 

byl věcný, prost emocionálních vizí. 

 

 

/33  

1919, 6. května, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o úmrtí M. R. Štefánika. Dále mj. o prosazování československých územních 

požadavků – převážně v oblasti Těšínska a o nutnosti zajistit menšinám národní práva v rámci ČSR; opakovaně o 

ruské otázce a využití čs. legií ve prospěch ruské bílé armády a o oficiální podpoře jejímu politickému vedení.  

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

6/5 19 

Milý příteli, ani říci nedovedu, jak hluboce na mne působila Štefánikova smrť.1 Znal jsem 

ho jen chvíli, ale měli jsme se tak rádi. A jen mne mrzí, že na ty poslední dny jeho života padl 

těžký, ošklivý stín jeho sporu a rozryvu s Benešem.2 Chtěl jsem to spraviti, snad by se mně to 

brzy podařilo u Štefánika, ale u Beneše jsem viděl, že je provždy konec. Snad Štefánika 

idealizuji, ale i kdyby tomu tak bylo, nebránil bych se svému omylu, poněvač je to přece jen 

nejvyšším štěstím najít člověka, ke kterému vás celé srdce vleče… Až budete nad jeho hrobem, 

prosím Vás, vzpomeňte mne v duši a pozdravte ho… Nevím, co to je, – ale jednou mně řekl, že 

na Mont Blancu odkryl jakýsi veliký zákon astronomický,3 jehož pravdu odkryjí teprv za 20 000 

let, – a že chce jej dát vyrýti do kovu, aby se neztratil. Říkal, že jsem snad druhý nebo třetí 

člověk, kterému to řekl. Myslím, že bude nutno velmi důkladně prohlédnouti jeho pozůstalosť 

vědeckou. 
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My se zde blížíme nyní ku konci a k nejhlavnějšímu, totiž k stanovení našich hranic 

s Polskem, Uherskem a Rakousy – a pak k finanční likvidaci. Bude to hodně práce, ale doufejme, 

že to nedopadne špatně. Beneš Vám patrně píše ohledně Paderewského,4 který se chce u Vás 

zastaviti. Pro mne by transakce byla možná jen tak, že by nám dali celé Těšínsko a my bychom 

zároveň smluvili se s Poláky o výměně za kus Horního Slezska, o které já zde nejvíc usiluji, 

poněvač to je ohromné bohatství uhelné, daleko větší než na Těšínsku. Dobrovolná výměna by 

odpovídala paktu, který jsme s Poláky udělali v Praze v květnu 1918, a dala by se u nás snad 

lehčeji snésti než rozhodnutí konference, které by nám to vzalo a nedalo za náhradu Rybnik 

v Horním Slezsku. Ovšem za levý břeh Odry, kde jsou naši Češi, bych nedal z Těšínska nic, 

poněvač tam uhlí není. Doufám, že s příštím kurýrem dostaneme Váš názor o celé věci. 

Kromě toho Amerikáni začínají mnoho mluviti o zajištění národních práv Němců a 

Maďarů. Já už informoval prof. Kernera, který nakonec je přece jen hlavním jejich rádcem. Budu 

ještě mluviti s Dullesem, který zase nejvíc u nich v tom pracuje, – a sice asi na základě propozic, 

které jsem do Prahy ve formě návrhu jazykového zákona poslal.5 Žádná teritoriální autonomie – 

jen plná občanská práva a zajištění jazykových a školních požadavků a práv druhých národů –, 

ale stát český. Ostatně totální autonomie Amerikánům postačí, doufám. Konečně, budeme 

manipulovati s vídeňskými Čechy – a když to bude nutno s Elsaskem,6 Irskem atd. Byl bych však 

přece jen rád, abych věděl Váš názor o jazykové otázce. 

Konečně zase k otázce ruské. Vím, že mně budete zazlívati, že jdu tak otevřeně proti 

bolševismu. Ale to už jinak se mnou nebude – také já nechci kompromitovati se zlem – a pak 

vidím, že je ohroženo to největší, co si neseme z války: naše záchrana Sibiře a Ruska. 

Bolševismu je a bude konec – a v triumfu musejí být naši hrdinní hoši ze Sibiře. Nemusejí 

zadními dveřmi utíkati domů k mamince. To by byla přímo katastrofa. A oni sami to nechtějí. 

Dnes ráno mně upozorňoval Savinkov na to, že Království S[rbů], Ch[orvatů] a Slovinců 

oficielně uznalo vládu Kolčakovu, která nyní jediná reprezentuje nové Rusko,7 poněvač se jí 

podřídil Děnikin i Časkovský, a ptal se, co budeme dělat my. Mluvil jsem po telefonu s Benešem. 

Ten má strach z tak rozhodného kroku, že by to u nás pobouřilo socialisty. Praví, že máme 

zástupce u kolčakovské vlády,8 a že tudíž de factoa jej priznaváme,b a že by neměl nic proti tomu, 

kdyby Kolč[akova] vláda jmenovala svého zástupce v Praze. Já bych ovšem toho strachu neměl a 

chtěl bych, abychom otevřeně přiznali barvu a tím získali si nárok na uznání budoucího Ruska. 



 256 

Prosím, abyste o tom uvážili. Zejména abyste prosím nezapomněli, jak by se takovým uznáním 

z naší strany kladly už základy k budoucí slovanské konfederaci.9 

Žena mně vypravovala také o arcibiskupském paláci.10 Nemyslím, že by se hodil na 

nějaké ministerstvo, – zejména bych za žádnou cenu nechtěl, aby si jej vzala národní obrana. 

Bylo by to hříchem na krásném zařízení. Ale palác ten by mohl býti zachován pro hosty a pro 

různé reprezentační slavnosti, pro které Hrad je příliš velký a nepohodlný. Prosím Vás, nedejte o 

tom rozhodovati, než se vrátíme. Spíš by tam mohlo být ministerstvo zahraniční. 

Nyní pospíchám do konference, abychom uznali veliké tajemství formulace míru 

s Německem.11 

Žena Vás velmi pozdravuje. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – De facto, tj. ve skutečnosti, opravdu. 

b – Priznavat, tj. uznávat. 

1 – M. R. Štefánik zahynul při letecké havárii u Bratislavy 4. 5. 1919, při návratu do ČSR. 

2 – E. Beneš se na přelomu března a dubna 1919 ostře střetl kvůli zahraničněpolitické orientaci 

Československa s M. R. Štefánikem, který po návratu od legií ze Sibiře prosazoval nejužší spolupráci ČSR rovněž 

s Itálií. Srovnej dok. č. 30. Naproti tomu Beneš viděl největší oporu pro republiku ve Francii (s kterou jsme měli, dle 

ministra zahraničí, ve střední Evropě totožné zájmy). S touto velmocí chtěl proto republiku spojit co nejúžeji, a to jak 

politicky, tak i hospodářsky a vojensky. Měl v tomto směru podporu T. G. Masaryka. Viz Masaryk a Beneš ve svých 

dopisech, dok. č. 32, 34, 37, 41, s. 196–197, 200–201, 206–213, 223–224. Kramář ke sporu Beneš – Štefánik viz 

Kramářův soud nad Benešem, s. 106. 

3 – M. R. Štefánik po svých studiích stavebního inženýrství, astronomie a filozofie v Praze odešel 

v roce 1904 do Francie, kde se stal spolupracovníkem P. J. Janssena ve hvězdárně v Meudonu na Mont Blancu. 

V letech 1908–1914 prováděl astronomická a meteorologická pozorování v Turkestánu, v Alžíru, na Tahiti a v Jižní 

Americe. Současně plnil zpravodajské a diplomatické poslání ve prospěch Francie. 

4 – Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 53, 55, s. 249–250, 252–253. Srovnej též pozn. 3 

k dok. č. 29. 

5 – Srovnej dok. č. 27. 

6 – Rozumí se Alsasko. 

7 – V listopadu 1918 se Kolčak prohlásil v Omsku za podpory Dohody a čs. legií nejvyšším vládcem 

Ruska. Na jaře 1919, když zahájil velkou ofenzivu k řece Volze, považoval zároveň za důležité zajistit si západní 

uznání jako legitimní nositel ruské státní moci. Nejvyšší rada Dohody si jako předpoklad uznání kladla několik 
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podmínek, včetně přiznání ruských zahraničních dluhů. Kolčak na tyto a další požadavky přistoupil. Srovnej PIPES, 

R., Dějiny ruské revoluce, s. 232–234 a 243. 

8 – Rozumí se úřad zplnomocněnce čs. vlády v Omsku, kde kromě Kolčakovy vlády sídlil rovněž i 

štáb gen. M Janina. V čele úřadu byl od ledna 1919 B. Pavlů. 

9 – Rozumí se Kramářova idea novoslovanství. Více viz pozn. 8 k dok. č. 12. 

10 – Srovnej pozn. 11 k dok. č. 31. 

11 – Veškerá jednání konference vyústila ve stanovení mírových podmínek. K jejich podpisu byla 14. 4. 

1919 pozvána do Paříže německá delegace. Velmoci předaly Německu návrh mírových podmínek 7. 5. 1919. 

Delegace dostala patnáct dní na studium a zpracování písemných připomínek. Dne 16. 6. 1919 dostali Němci 

ultimátum podepsat smlouvu do sedmi dní. Německo podmínky přijalo 21. 6. 1919. 

 

 

/34  

1919, 7. května, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o blížícím se dojednání podoby mírové smlouvy s Rakouskem a z ní plynoucí 

vyřešení československých teritoriálních nároků, včetně těšínské otázky. Zprávy o vztazích Velké Británie a Francie 

s bojující Děnikinovou armádou. Následuje reakce na prezidentovy zprávy ohledně kritiky Kramářova vystupování 

na pařížské konferenci z řad stran spolupracujících ve všenárodní koalici. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

7/5 19. 

Milý příteli, píšu dnes ve velmi špatné náladě. Mír s Rakouskem se přímo na nás hrne a 

má se všecko nyní lámati přes koleno.1 Také otázka těšínská. A sice bohužel hrozí nám velmi zlé 

řešení.2 Doufám, že Vám Beneš o tom píše. Americké nápady nám mohou zasaditi přímo 

strašnou ránu. Chceme s Benešem zkusiti všecko. Já dokonce požádal Vaši Alice,3 aby šla 

k Wilsonovi a jako nepolitik mu řekla, co tam viděla. Myslím totiž, že by to na něho působilo víc 

než řeči politiků. Beneš zkusí jíti k Lloyd Georgeovi a já půjdu k Pichon[ovi] a Clemenceau[ovi]. 

Co se dá udělat, uděláme. A jestli nám udělají, co nám udělati chtějí, pak ovšem sotva kdo bude 

ochoten smířiti se s Poláky – a jediná nám zbude útěcha: Slovanstvo. Pak snad i ti břídilové a 

rakouští defaitisti,a kteří dnes proti mně štvou pro mou ruskou politiku, poznají, že je jenom jedno 
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spasení, spoléhat na vlastní a příbuzné síly a na nikoho jiného. Ještě chválabohu, že máme 

Uherskou Rus4 a východní Halič, že dostanou Ukrajinci, resp. později Rusko, a že budeme tudíž 

s nimi míti přímé spojení. 

Docela důvěrně Vás upozorňuji na to, že Děnikin se docela dohodl s Angličany i vrchním 

velitelem všech východních angl[ických] vojsk gen. Milnem a že Anglie velmi energicky 

podporuje ruské vlastence. Zato Francie chová se přímo hloupě a podkopává si všecku 

budoucnosť. 

Kolčak je s našimi hochy v poměru stále lepším, a ti by byli patrně velmi udivení, kdyby 

slyšeli, co se v Praze mluví na schůzích o jejich návratu domů. Bohudík, že jsme tak daleko od 

Sibiře a že tam mohou naši jednati, jak oni uznají za dobré a ne jak jim poroučí pan Maxa a 

Stivín. A nevzdávám se naděje, že do Moskvy vtáhnou s Kolčakem naši zachránci Ruska. 

Ostatně už tím, že udržují týl, že chrání sibiřskou dráhu, vykonávají obrovskou službu pro Rusko. 

Chudák Štefánik! Chtěl se vypořádat doma s panem Polákem, který je bolševik a na 

něhož vydán je zatykač. Zatím pan Polák, jak je vidět, pracuje a Štefánik… 

Vaše zprávy5 o tom, co mně vytýkají socialisti a agrárníci ohledně Ruska, mně potvrdily 

všecko, co se povídalo. Také o té sprosté agitaci jsem slyšel, která se vede v Praze, že v Paříži vše 

jen kazím, takže Beneš nestačí to spravovati. Mne to všecko naplňuje úžasným hnusem. Moje 

loajálnost, nehrnouti se dopředu, abych nezastiňoval svým postavením Beneše, kterého mám rád 

a jehož ohromné zásluhy nikdo tak nezná a neoceňuje jako já, tak se v Praze cení! Zrovna tak, 

jako má práce a můj opravdu nemalý úspěch v komisi dopravní, který z vnitrozemských Čech 

udělal námořní stát, – jen proto, že nechci dělati svou prací reklamu. Mně to konečně je lhostejno 

– jen jsem do duše rozmrzelý a rozhodnut učiniti této situaci konec. Páni soc[ialisté] a agrárníci 

se nemohou dočkati, abych šel, – a já jim rád a ochotně práci usnadním. Ovšem způsob svého 

odchodu a otázku, na kterou padnu, si vyvolím sám, zrovna tak jako to, co budu dělat potom. 

Bohudíky nejsem ani hlavou, ani kapsou odkázán na nějakou službu v republice a mohu snad pro 

ni dokonce vykonati víc, zejména pro její vnitřní očistu, když nebudu svázán ohledy koaličními. 

Mluvili jsme o tom všem velmi podrobně s Benešem a myslím, že jsme se dost dohodli, až na to, 

že by Beneš nerad, abych šel do opozice. V té příčině já si ovšem musím zachovati úplně volnou 

ruku, – poněvač, zůstanu-li v Čechách, nemohl bych připustiti, aby můj odchod byl vykládán jen 

jako osobní rozmrzelosť. 
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Ovšem na fantazie, jako bych mohl přijmouti místo vyslance v Paříži, nemohu přistoupiti. 

To by se přece jen nesrovnávalo s postavením, v kterém jsem nyní a v kterém mne v Paříži tak 

dlouho znají. A pak není mou ctižádostí vyřizovati rozkazy a dávati a choditi na snídaně a obědy. 

Kdybych už šel z Čech, našel bych si jiné místo k činnosti, a sice volně a svobodně, bez direktiv 

z Prahy. I to by se snad ne tak těžko našlo.b 

Myslím, že by se Benešovi toto nejlépe zamlouvalo, – což beze vší animozity docela 

dobře chápu. Nebyl bych opravdu pohodlný jako opozičník ani jako Benešův podřízený. Píšu 

Vám o tom ovšem ne jako prezidentovi, nýbrž jako starému příteli, kterému jsem slíbil naprostou 

přátelskou loajálnosť, – a prosím, abyste to také tak pojal. Nedivte se mé hořkosti: vytrpěti, co já 

jsem před válkou i za války vytrpěl, a pak slyšeti, jak se v mé nepřítomnosti proti mně agituje, ne 

věcně, nýbrž po česku úskočně, a cítiti, že jsem na překážku ne věci, nýbrž osobním ctižádostem, 

to mne nebolí, ale naplňuje mne úzkostí o budoucnosť a pochybami, dovedeme-li vykonati, co je 

naší velikou úlohou. 

Nemyslíte, že byste mohl telegrafovati Wilsonovi ohledně Těšína a říci mu, co bude 

v každé české duši, dají-li všecko Polákům, když vzpomenu, co my udělali a vytrpěli a co Poláci? 

Pak americké plány ohledně Němců v Čechách.6 To snad se podaří nějak zeslabiti. Byl u 

mne Dulles a s ním jsem to trochu domluvil. Znám ostatně dobře Müllera, který je u nich 

hlavním juristou, – s tím také promluvím. 

Nahrnulo se toho na nás najednou! A vzpomenouti, co za to všecko má člověk doma! 

Nedělejte si nic z mé černé nálady! Já se z ní vyberu a půjdu už bez hořkosti a žalob svou 

cestou, kterou si po dobrém přemýšlení vyberu! 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Defétista, tj. poraženec. 

b – Část odstavce po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Mírová smlouva s Rakouskem byla podepsána až 10. 9. 1919 v Saint-Germain-en-Laye. 

2 – Srovnej pozn. 3 k dok. č. 29. 

3 – Rozumí se A. Masaryková. Jméno Alice se u Masaryků neskloňovalo a vyslovovalo anglicky Elis. 

4 – Rozumí se Podkarpatská Rus. 

5 – Viz dok. č. 32. 

6 – Na konferenci se snažilo se svými protesty a požadavky pronikat Německé Rakousko a s ním i 

čeští Němci. Zvláště v americké delegaci byli lidé, kteří německorakouským a českoněmeckým hlasům naslouchali. 
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J. C. Coolidge přijal sudetoněmeckou delegaci v nejvyšším složení: Lodgman (Deutschböhmen), Heinrich D´Elvert 

(Sudetenland) a Hieronymus Oldofredi (Deutschsüdmähren). Vše však skončilo předložením požadavků. 

 

 

/35  

1919, 12. května, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o přístupu k menšinám, obzvlášť německé, a to z hlediska jazykového. O dalších 

úkolech jako je upravení statusu Podkarpatské Rusi či novelizace ústavy. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 2 listy 17 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

12/V 19. 

Milý příteli, 

1) Ptáte se mne po názoru o Němcích: Musíme jim vyhovět natolik, abychom neměli 

jazyk[ových] sporů, abychom se s relativním klidem mohli věnovat konstruktivní práci a zejmena 

sociálním reformám. Získat Němce pro tuto práci. In concreto:a šel bych dále než Vy ve svém 

návrhu.1 

Jestli bychom měli spory s Němci, budeme mít proti sobě Maďary, Poláky a snad i 

Rusíny. Němci by dovedli organizovat takovou nacionalní opozici. 

2) Řekl jsem Vám minule (já Vám podám holé fakty a stručně), že Vaše ruské stanovisko 

vyvolává odpor.2 Kritizuje se každý Váš projev (teď např. o Štefánikovi) a mimo to rozšiřují se 

z Paříže mnohé zprávy. Od koho, kým a jakými cestami, nevím; možná, že také ze strany ruské. 

To je však jen můj dohad. 

3) Rusínsko3 dá nám práce. Země je hospodářsky a finančně nerozvinuta; mimo to jazyk není 

ustálen. Nevím, jak veliká je strana rusínská a jak veliká ruská a jak se dohodnou; i v tom obecný 

analfabetism bude vadit. Inteligence je málo a nemá jasnosti; většinou je pomaďarštěná. 

4) Já jsem od té doby, co jsem byl (za Vaší přítomnosti) v ministerské radě, neměl účasti na 

ministerských poradách; jen s jednotlivci jsem jednal. Snad se drží ústavy, která v té příčině 

nedala žádného ustanovení. Chtí podat doplňky, které Vám jsou známy; nevím, jak dalece porady 

postoupily a co se stane.4 
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Uvádím to jen jako jeden důkaz, že součinnost ministerstev s prezidentem musí být 

zregulována; ale běží tu i [o] tužší vzájemnost ministerstev, aby vláda byla jednotným, 

sjednoceným organismem. Jedním slovem, vybudování naší byrokracie je naléhavým 

požadavkem, už už aby byl pořádek. 

Kdy přijedete? A kdy Beneš? 

Nejen tyto úkoly, jež dnes uvádím, nýbrž i všecky ostatní budeme muset prodiskutovat, a 

to gruntovně. Pochopuji nynější stav: Stát náš nám byl osudem dán a většina jeho vedoucích lidí 

musí si teprve ex postb ujasnit, co to vlastně je, - o fundamentálních úkolech neměli jsme porady 

a zdá se, že velmi mnohým potřeba takového dorozumění ani neexistuje. Docela jak Entente ex 

post si ujasňuje – a také jen do jisté míry – problémy války a míru. Tout comme chez nous!c 

Váš 

Masaryk. 

 

a – In concreto, tj. konkrétně. 

b – Ex post, tj. dodatečně, později. 

c – Tout comme chez nous, tj. stejně jako u nás. 

1 – Rozumí se Kramářův návrh jazykového zákona. Srovnej dok. č. 27. 

2 – Rozumí se Kramářova intervenční politika. Srovnej pozn. 3 k dok. č. 32. 

3 – Rozumí se Podkarpatská Rus. 

4 – Novela prozatímní ústavy upravující pravomoci prezidenta ve vztahu k vládě i parlamentu byla 

přijata 23. 5. 1919.
 

 

 

/36  

1919, 13. května, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o očekávaných finančních závazcích Československé republiky, jako nástupnického 

státu rakousko-uherské monarchie, vůči státům Dohody. Dále o Těšínsku a mezinárodním postavení Polska. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 
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13/5 19. 

Milý příteli, jsme nyní v překotné práci ohledně likvidace našeho milého Rakouska. Jsem 

vlastně rád, že jsem neodjel, poněvač máme oba přec tolik práce, abychom zamezili polské a 

italské tažení na naše kapsy.1 Doufám, že se nám to podaří. Poláci aspoň už ustupují a ohledně 

Italů jsme všichni zajedno, i Jihoslované, i Rumuni, i Poláci. Ohledně Těšína Vám doufám píše 

Beneš. Stále jedná s Dmowským,2 který sic velmi nadává na Krakov a socialisty, ale přirozeně 

nemá kuráž něco ustoupiti. Nemyslím, že je dobře nyní příliš hráti na šalmaje míru, jak se to děje 

v pražských novinách. Poláci ustoupí jen, když budou museti. Bojí se Němců, že jim dobrovolně 

Horní Slezsko nevydají – a proto by chtěli míti krytí od nás. To jedině by je přivedlo 

k ústupnosti. A pak se také bojí Rusů, o kterých vědí, že budou do podzimu hotovi s bolševiky 

v Moskvě, a kteří si jistě přijdou pro Vilnu3 i pro všecko, co by jim Poláci vzali z historického 

Polska. A tu myslím nemáme my nejmenší příčiny stavěti se s nimi v jednu linii. Předešle jsem 

Vám psal,4 že Srbsko uznalo vládu Kolčakovu. Dnes se oznamuje, že tak učinilo také Japonsko. 

Vy nejlépe posoudíte, co to znamená: dohodu Kolčaka s Japonskem a pomoc tohoto zbraněmi a 

municí a zároveň vědomí Japonska, že to Kolčak vyhraje. 

Myslím, že by byl nejvyšší čas pro budoucnosť české politiky, aby přestala 

s bolševizováním pana Maxy. Nedovedu Vám ani říci, jak budu šťastný, až bude po té protivné 

konferenci. Ovšem domů se také valně netěším. Měl jsem jen radosť, že se nepotvrdilo, co se 

mně psalo o dr. Rambouskovi. Vypravovali si totiž dva páni v tramvaji velmi hlasitě, že měl 

Rambousek přednášku, v které říkal, že jsem „fouňa, paša“, že to všecko kazím, takže Beneš 

nestačí to spravovati atd. Mne to velmi mrzelo, poněvač jsem měl Rambouska velmi rád. Přijel a 

tu se vysvětlilo, že to není pravda, naopak že mu vytýkali, že mne stále navštěvoval, pořádal 

banket atd. Může být něco malichernějšího než naše společnosť? Kdy konečně se zbavíme těch 

maloměstských zvyků? 

Dnes četl jsem v telegramu Vaši řeč k důstojníkům a velmi se mně líbila.5 

Snad už příští pátek6 bude možno Vám napsati něco definitivního. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

1 – Rozumí se vyřešení otázky platby reparací. 

2 – O jednání s Poláky (resp. I. Paderewským) srovnej pozn. 3 k dok. č. 29. Srovnej též AÚTGM, f. T. 

G. Masaryk, sign. R–Slezsko, Těšínsko, k. 394, Benešovy telegramy T. G. Masarykovi. 
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3 – Rozumí se Vilnius. 

4 – Viz dok. č. 33. 

5 – Proslov o důstojnících v demokratickém vojsku při návštěvě vzdělávacího kurzu pro armádní 

důstojníky 16. 4. 1919 v Praze. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 101–107. 

6 – Tj. 23. 5. 1919. 
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1919, 14. května, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o zesilujícím všeobecném znepokojení z Kramářovy politiky prezentované na mírové 

konferenci a jejích možných důsledcích. 

 
Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 17 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

14/V 19. 

Milý příteli, 

poslední můj dopis1 byl napsán, než jsem obdržel Váš dopis poslední2. Vracím se k té 

nevraživosti proti Vám a specielně k otázce, jak a odkud se šíří: pokud neběží o starší a osobní 

protivy, vidím jeden pramen v Polácích. Ti totiž – také již ve svých listech – svalují vinu našeho 

(polsko-českého) rozladění na Vás;3 částečně, zdá se mi, ukazují na Vaší politiku ruskou, jako by 

tím už protipolskou, a potom vzpomínají neshody s Dmowským.4 O tomto incidentu přišly 

zprávy tak od Francouzů a Angličanů, zprávy zahrocené proti Vaší metodě zacházet 

s diplomat[ickými] lidmi. 

Referuji Vám o tom, abyste nehledal pramene těch zpráv ve svém českém okolí; ačkoliv 

se mi zdá, že se z Paříže písemně šíří mnohé a často dost malicherné zprávy o všech tamních 

osobách a poměrech a také naši lidé, přicházející z Paříže, zprávy všelijaké přímo bubnují po 

Praze. Měl jsem příležitost přesvědčit se o tom několikrát. 

Prosím upozorněte na to také dr. Beneše. Nepsal jsem Vám, ani jemu o tom, protože máte 

starostí dost; teď však jsem se obával, že byste hledal zpravodaje, kde nejsou. Věcné rozdíly a 

rozpory prodebatujeme ústně a s těmi, jichž se věc týká přímo. 

Poručte mne Vaší paní a mějte se dobře. 
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Váš 

Masaryk. 

 

1 – Viz dok. č. 35. 

2 – Viz dok. č. 36. 

3 – Rozumí se územní spor o Těšínsko. 

4 – Spor mezi R. Dmowským a K. Kramářem se odehrál koncem ledna 1919, kdy Rada deseti ustavila 

zvláštní komisi, kterou tvořili zástupci Polska a ČSR a která měla projednávat sporné body v těšínském konfliktu. E. 

Beneš a R. Dmowski podepsali 3. 2. 1919 s představiteli Dohody protokol o prozatímním řešení situace na Těšínsku 

a o ustavení kontrolní komise. Kramář podepsat odmítl. Viz Československo na pařížské mírové konferenci, I, dok. 

č. 98, s. 195–198. Srovnej tamtéž, dok. č. 94 a 99, s. 192 a 198–199. Srovnej též Masaryk a Beneš ve svých 

dopisech, dok. č. 24; 25a; 28, s. 171–179; 187–189. Viz též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Slezsko, Těšínsko, 

k. 394. 
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1919, 30. května, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o rozporech mezi stranami tvořícími vládní koalici, resp. otázka setrvání 

národnědemokratických ministrů a zejména ministerského předsedy v kabinetu a současně o, s tím přímo 

svouvisejících, vnitropolitických událostech – problémech v zásobování obyvatelstva, silícím vlivu socialistických 

stran či pravomocích prezidenta vůči Národnímu shromáždění. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

30/5 19. 

Milý příteli, přiznám se Vám, že dávno jsem neprožíval dny tak těžké jako poslední. Zde 

je boj o finanční naši budoucnosť,1 a sice velmi těžký a ne pro nás příliš úspěšný – budeme 

platiti, třeba se snažíme, aby toho bylo co nejméně –, a doma všecky ty věci, které se mne 

dotýkají velmi hluboko. Ani ne krize sama, jako to, co k ní přivedlo. Vidím ve všem tak hluboký 

rozvrat mravní v našem životě, že je mně z toho hrozně. Kolínský případ nádražní2 přímo mnou 

otřásl a já se jen divím, že se ustoupilo. 
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Snad je ještě v českém národě tolik mravního vědomí, že bych mohl nechat dojíti ku 

stávce proto, že chci prohlídku u zlodějů. Zde se nemělo a nesmělo ustoupiti! Dnes propustiti 9 

lidí je pozdě a málo! A pak ty bouře v Praze!3 Že se lidi bouřili proti vysokým cenám, tomu se 

nedivím, – ale že je Soukup4 k tomu vyzýval a pak že hned se zbožím keťasovali, je úžas! A co 

slyším o ministerstvu zásobování,5 je přímo neslýchané, co tam se dělá v centrálách, jaké je to 

sinekurní hospodářství všech socialistických úředníků a sekretářů, je až stydno slyšet! Atd. Jsme 

tak hluboko v poválečném bahně, že je z toho úzko. 

A pomoc je těžká, není-li možno ukázati všem zlodějům a hříšníkům silnou autoritu 

státní! Vím dobře, že nepomůže jen karabáč – příliš jsem to zkusil sám na sobě –, ale zrovna tak 

dobře cítím, že musejí lidi viděti, že tu ta silná neústupná a přísná vůle nakonec je a že dovede 

udělati pořádek, – ať se jedná o bohaté nebo chudé, anebo dokonce o chráněnce světa a 

socialistických stran, ať už jsou to dělníci nebo zbohatlíci váleční! 

Nedivím se tudíž našemu klubu ani naší straně,6 že nechtějí dále nésti zodpovědnosť nejen 

za socialistickou politiku – což by ještě snad šlo, když jsou v koalici, pokud sami s ní souhlasí -, 

nýbrž hlavně za agrární ustupování socialistickým hrozbám.7 Chápu, že chtějí agrárníky donutiti, 

aby sami si ujasnili, co dělají, když pášou hřích proti přírodě – a hledají nejasné a neurčité 

kompromisy, – místo co by jasně a určitě hájili základní své postupy a neustupovali víc, než na 

čem se dobrovolně a vědomě dohodnou. 

Kompromisy jsou nutné a zdravé – ale musí býti vědomé a chtěné – ne kompromisy ze 

strachu nebo z volebních ohledů. 

Mé postavení je tím těžší, poněvač přece jen o všem slyším z třetí ruky, a nevidím, jak 

bych viděti měl. Jen cítím, jak to všecko je divné u nás. Což opravdu nebylo možné prosaditi, aby 

měl prezident právo svolávati, zavírati a rozpouštěti Národní shromáždění?8 Nemá míti náš 

prezident jednu silnou konstituční zbraň v ruce? I v tom vidíte bolševickou filozofii pana dr. 

Meissnera9 – oslabiti každou moc v republice... Až bolševický prezident by si ve jménu salus 

publicaa klidně přivlastnil všecku moc ve státě. 

Bohužel nemám času psáti dál - tedy jen o krizi a mém k ní stanovisku. Myslím, že není 

dobře, dělati krizi nyní, dokud není podepsán mír, což už dlouho trvat nebude. Ale jedno musím 

říci: kdyby naši páni10 ve vládě nezůstali, musel bych na každý způsob jíti s nimi. Nemohu býti 

předsedou socialisticko-agrárního kabinetu, kde by naše strana zastoupena nebyla. V takové 
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vládě bych byl pouhým figurantem aspoň navenek – a to je pro mne nemožná úloha. Nerad bych, 

abych musil podepisovati mír jako bývalý ministerský předseda, – ne pro sebe, ale pro naši věc.b 

Ohledně Těšína: Jak Paderewski řekl,11 nedomluvili jste nic pozitivního, jen že se sejde 

komise. Prosím Vás, neprotahujte jednání - ať se odbude co nejdříve, dokud je nálada zde dost 

pro nás. Svolejte to ihned a dejte rozkazy, aby se jednalo co nejrychleji. Rád bych ty výtečné 

vojáky i s báječným Šnejdárkem viděl na Slovensku. Ani nevíte, jak se stydím, že prohráváme, – 

my, kteří jsme posud měli pověst nepřemožitelných!12 

Prosím odpovězte už na žádost Pichona ohledně pomoci Kolčakovi.13 Jak víte, zde už je 

všecko pro něho, – máme my jediní nyní opouštěti nové Rusko, když všichni běhají za Anglií a 

jsou nešťastní, že Churchil vzal vedení do rukou? 

Vaše Alice14 se tu výborně činila - měl jsem z ní radosť a má žena si ji opravdu 

zamilovala. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Salus publica, tj. obecné blaho. 

b – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. 

1 – Mírová konference v Paříži řešila nejen hraniční otázky, ale i záležitosti finanční – reparace. Účasti 

na placení reparací Dohodě se ČSR nevyhnula. Celkem měly zaplatit nástupnické státy 1,5 miliardy zlatých franků. 

Rozdělení na jednotlivé státy bylo stanoveno podle klíče výnosu daní za poslední tři předválečná léta. Na české země 

tak připadlo z uvedené sumy 50 %. Srovnej ANM, f. K. Kramář, k. 91 (Memorandum o výši státního dluhu 

rakousko-uherského a jeho převzetí Československou republikou) a Kramářův soud nad Benešem, s. 64–66. 

2 – K tomu viz články: Z našich tratí, stanic a dílen, in: Českoslovanské železniční listy, 1919, roč. 20, 

č. 6, 17. 3., s. 7. Dále Z našich tratí, stanic a dílen. (Ozdoby kolínské stanice), in: Českoslovanské železniční listy, 

1919, roč. 20, č. 7, 1. 4., s. 6. Za očistu republiky, in: Českolovanské železniční listy, 1919, roč. 20, č. 8, 16. 4., s. 2. 

V článku se píše, že na základě kolínského případu podal poslanec F. Buříval 30. 3. 1919 v Národním shromáždění 

návrh na zřízení stížnostní komise pro prozkoumání osobního charakteru, chování a činnosti veškerého státního 

personálu. Situaci na kolínském nádraží, kde měli působit lidé, kteří napomáhali „rakouským katanům“, kritizovaly i 

další listy. Viz Denní zprávy. Ozdoby kolínské stanice, in: Večerní České slovo, 1919, roč. 2, č. 74, 2. 4., s. 3. 

3 – Celková špatná poválečná hospodářská a zásobovací situace a stoupajcí drahota vyústily ve dnech 

22. – 27. 5. 1919 v živelné protidrahotní demonstrace a stávky, které v řadě míst přerostly v prudké hladové bouře. 

K počátkům hladových bouří došlo v Praze. Dělníci pražských závodů uspořádali demonstrační průvod do středu 

města s šibenicemi a standartami „Smrt keťasům“. V dalším průběhu demonstrace přerostla v drancování obchodů. 

Události se opakovaly i druhý den a měly ohlas i v jiných městech. Celkově pak tato kritická situace urychlila 
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rozklad všenárodní koalice a pád Kramářovy vlády. Srovnej článek Proti lichvě a drahotě, in: Národní listy, 1919, 

roč. 59, č. 121, 23. 5., s. 1.  

4 – Ministr spravedlnosti Fr. Soukup se dne 22. 5. 1919 účastnil hladových bouří v Praze. Svou řeč 

vedl před davem na Staroměstském náměstí, nechal se v ní strhnout k poměrně radikálním výrokům: „Nechť každý 

vezme za povinnost stíhat lichvu a lichváře předvést k potrestání. Nebude-li ani takto pomoženo, nelze zabránit, aby 

lid netrestal sám.“ Viz Poslední výstraha keťasům! Mohutná demonstrace pražského dělnictva proti drahotě, lichvě a 

upírům lidu, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 120, 22. 5., s. 1–2. Též Včerejší den v Praze. Celá Praha ve znamení 

obrovských demonstrací proti drahotě, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 121, 23. 5., s. 2–3 či Rozhodný boj proti 

lichvě a drahotě, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 122, 24. 5., s. 3–5. Mene, tekel…, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 

122, 24. 5., s. 1. 

5 – Rozumí se ministerstvo výživy lidu, jehož ministrem byl B. Vrbenský. 

6 – Rozumí se Československá národní demokracie. 

7 – Na základě usnesení poslaneckého klubu Čs. národní demokracie z 28. 5. 1919 podali její ministři 

A. Rašín a A. Stránský demisi. Masaryk ji však nepřijal. Srovnej President Masaryk nepřijal demisi dra. Rašína a 

dra. Stránského, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 126, 29. 5., s. 1. Přestože oba ve vládě setrvali, národní 

demokraté oznámili, že se již nepovažují za součást vládní koalice. Odmítali nadále nést odpovědnost za rostoucí 

vliv socialistických stran a jejich politiky v rámci vládního kabinetu a navíc se dostávali stále více do konfrontace 

s agrárníky, naposledy v otázce protidrahotních demonstrací v Praze z 22. 5. 1919, kdy zastávali spíše tvrdý postup 

vůči zradikalizovaným davům a potřebu zvětšení pravomocí policie. A. Švehla, z pozice ministra vnitra, řešil 

vzniklou situaci v pražských ulicích mírným zásahem, vycházejíce vstříc socialistům. V agrární straně (zřejmě už od 

první vládní krize z března 1919) získávala půdu myšlenka rudozelené koalice, tedy socialistů a agrárníků. Přiklonilo 

se k ní i vedení strany v čele se Švehlou, jehož politika směřovala k hledání kompromisů se socialisty. Srovnej pozn. 

1 k dok. č. 39. 

8 – Prezidentovy pravomoci byly posíleny proti prvnímu zákonu o prozatímní ústavě na úkor vlády 

novelou zákona o prozatímní ústavě z 23. 5. 1919. Ustanovení o postavení prezidenta vůči parlamentu byla 

výsledkem dlouhých porad uvnitř vlády, mezi stranami a v ústavním výboru. Prezidentovo právo svolávat sněmovny, 

odročovat jejich zasedání, prohlašovat je za ukončená a rozpouštět sněmovny obsahovala až definitivní ústava z 29. 

2. 1920 (hlava III., § 64 ústavní listiny). Viz BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, s. 24–33. 

9 – A. Meissner byl hlavním tvůrcem prozatímní ústavy a posléze i předsedou ústavního výboru 

Revolučního národního shromáždění. V ústavním výboru docházelo k ostrým sporům především o pravomoci 

prezidenta. Masaryk se dle vzoru USA klonil k pravomocím větším, jež by mu skýtaly např. silný vliv na sestavování 

i provoz vlády. Sociální demokraté, jejichž zástupcem byl A. Meissner, v tom spatřovali omezování vůle lidu a 

nejvyšších zákonodárných sborů a dlouho oponovali. Švehla preferoval původně dohodu politických stran 

v parlamentě a prezidenta viděl spíš jako reprezentativní osobnost. BROKLOVÁ, E., Prezident republiky 

československé, s. 37–61 a 62–85. 

10 – Rozumí se zástupci Čs. národní demokracie ve vládě A. Rašín a A. Stránský. 
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11 – Rozumí se Masarykovo jednání s I. Paderewským, o kterém Masaryk informoval Beneše 2. 6. 

1919. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 61, s. 261–262. Srovnej též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. 

R–Polsko, k. 515. 

12 – Dne 20. 5. 1919 zahájila armáda Maďarské republiky rad protiofenzívu, při níž rychle obsadila 

východ a jih Slovenska, které v červnu zcela přeťala a dosáhla polských hranic. 16. 6. 1919 pak byla v Prešově 

vyhlášena Slovenská republika rad. Tažením na Slovensko musela však maďarská Rudá armáda oslabit frontu proti 

Rumunům, kteří pak postupovali do nitra Maďarska. Mezitím, co se čs. jednotky (už pod francouzským vedením) 

přeskupovaly a posilovaly, zasáhla Dohoda. Ta 12. 6. 1919 ultimativně vyzvala Maďary ke stažení vojsk ze 

Slovenska – na sklonku měsíce začala maďarská vojska odcházet. Samotná Maďarská republika rad přestala 

existovat 3. 8. 1919. 

13 – Rozumí se dopis S. Pichona ze 14. 5. 1919. Viz Československo na pařížské mírové konferenci, I, 

dok. č. 196, s. 312–313. 

14 – Rozumí se A. Masaryková. 

 

 

/39  

1919, 2. června, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi předně o pražských demonstracích z května 1919 a účasti ministra F. Soukupa. Dále 

pak o nevyhnutelnosti změn v ustanoveních prozatímní ústavy, o zamítnutí demise ministrů A. Rašína a A. 

Stránského a konečně o potřebě rekonstruovat vládu. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,2 x 20,3 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

 

 

2/VI 19 

Milý příteli, Váš pesimism prýští z nedostatku zpráv; snad Vám někteří lidé podávají 

zprávy příliš stranické. 

1. Bouře v Praze nebyly tak hrozné!1 Lidé napřed platili, ovšem méně než kupci žádali; že 

se při tom staly výtržnosti, není tak hrozné. Mně referovali Američané aj. cizinci, že tak 

spořádaných demonstrací ještě nikdy a nikde neviděli. 

2. Dr. Soukup jistě pochybil;2 napravuje to ex posta. Ale copak jste ho neznali, než jste ho 

udělali ministrem?3 A to platí vůbec o všech ministrech – kdo je zvolil? Kdo jim rozdělil 

rezorty?4 
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Mám-li rozumět Vašim slovům v tom smysle, že jsem já nezasahoval, – nezasahoval, 

protože jste – Vy všichni – udělali nemožnou ústavu, v níž pro prezidenta nebylo žádného místa. 

Vždyť podle té ústavy neměl jsem ani práva s ministry jednat - vůbec, neměl jsem žádného 

práva.5 Ergo jsem přísně ústavně veřejně, oficielně nezasahoval; ale zasahoval jsem privátně, tj. 

radil jsem se s ministry, říkal jim své mínění atd. Vedle toho vystupoval jsem veřejně v Plzni aj. a 

mluvil k dělníkům atd.6 De factob pracuji denně od 8–8, někdy i od 8–2.30 v noci. 

Vláda musí být rekonstruována; musí být plán, musí být vedení přímé, tedy premiéra; 

musí být organizován vliv na tisk atd. – abeceda promyšlené administrativy! 

Dr. Rašínovi a Stránskému nerozumím. Vždyť snášeli věci tak dlouho a teď najednou 

dávají demisi. A bez Vás – tím je krok předem zeslaben a stlačen na osobní záležitost – není 

v tom zásady. Já jsem jim to vše řekl a žádal je ovšem, aby v úřadě vytrvali. Zejmena dr. Rašín 

nemůže jen tak zčista jasna být nahražen; běží přece o veliký systém finanční, o jehož 

pokračování musí být před demisí postaráno. Při celé aféře mne nejvíce zaráží, že dr. Rašín 

opouští své dílo, když n[ota] b[ene]c má důvěru celé sněmovny a vlády ve věcech finančních; 

jeho političtí odpůrcové uznávají jeho finanční autoritu a bez rezervy. 

Já jsem se vynasnažoval, aby rekonstrukce nastala po podepsání míru; demonstrace 

pražské rozčilily vládu, a tak se vznikla idea demise – idea nejasná a myslím pro Vaši stranu7 

škodlivá. Zatím bouře zažehnána; ale po volbách8 se demisi celé vlády neubráníme a není proč se 

jí bránit; musí být vláda zlepšena kvalitativně a musí být zjednán pořádek a plán. Musím teď 

přemýšlet o rekonstrukci – povím Vám své názory, až budou jasnější. Zatím se hledím všemi 

stranami informovat. Poručení doma! 

Váš Masaryk. 

 

a – Ex post, tj. dodatečně, později. 

b – De facto, tj. ve skutečnosti, opravdu. 

c – Nota bene, tj., povšimni si dobře, poznámka. 

1 – Srovnej pozn. 3 k dok. č. 38. Velký podíl na zvládnutí poměrně kritické situace v Praze se 

přisuzuje A. Švehlovi, neboť zvolil vůči demonstrantům umírněnou taktiku. V rámci vládní koalice byl za svůj 

postup z jedné strany chválen, ale z druhé strany kritizován. A. Rašín např. mluvil o Švehlově „sedlácké opatrnosti a 

bojácnosti“ a žádal rozhodnost a ostrý kurz vůči jakýmkoliv náznakům „proletářské revoluce“. 

2 – Srovnej pozn. 4 k dok. č. 38. Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz poslanců Machara, dra. 

Brabce, dra. Lukavského a soudr. ohledně projevu na táboru lidu na Staroměstském náměstí dne 22. května t. r. 

Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 119, 26. 5., s. 2–3. 
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3 – Rozumí se ministrem spravedlnosti. 

4 – Členy vlády jmenovalo Revoluční národní shromáždění dne 14. 11. 1918 za Kramářovy významné 

spoluúčasti. 

5 – Srovnej pozn. 2 k dok. č. 10 a též pozn. 8 k dok. č. 38. 

6 – Návštěva T. G. Masaryka v Plzni se uskutečnila 17. 5. 1919. Masaryk přednesl projev správě a 

zaměstnancům Škodových závodů i dělnictvu. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 123–128. 

7 – Rozumí se Čs. národní demokracie. 

8 – Rozumí se komunální volby, jejichž termín byl v Čechách, na Moravě a ve Slezsku stanoven na 15. 

a 16. 6. 1919. 

 

 

/40  

1919, 6. června, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o svém nesouhlasu s postupem pražské vlády ve věci vojenského zásahu v Rusku, 

resp. se zamítnutím československé účasti. Kramář nadále žádá zapojení legionářských jednotek v intervenční akci 

zaměřené na potlačení bolševických vojsk. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

6/6 19 

Milý příteli, zrovna dostávám od Beneše telegram o usnesení ministerské rady stran 

odpovědi Pichonovi.a1 Dělá na mne stejný dojem jako celá naše politika bélokunovská2 na 

Slovensku. Pan Maxa patrně řídí českou politiku vůči Rusku. Nemám, než abych se sklonil před 

touto politickou prozíravostí, – a tím spíš myslil, že je mé místo jinde než v této politice. 

Jen bych prosil, aby se v usnesení ministerské rady nemluvily očividné nepravdy. „Je 

známo, že všecky ruské demokratické strany jsou proti intervenci.“ To může říkati jen pan Maxa. 

Ani Avksentěv a Kerenský, kteří zde publikovali úžasné prohlášení, že má být Rusko 

kontrolováno zástupci demokratických stran západních, nejsou proti intervenci. Ostatně chce-li se 

pan Maxa odvolávati na Kerenského – habeat sibi!b Já vím, že všichni zdejší demokrati po ničem 

jiném netouží. 
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Také výtečný argument, že by musilo býti usnesení sněmovny o vypovězení války 

bolševikům, mne přímo zaráží, jak je málo odůvodněné. Pokud vím, nikdo posud moskevské 

vládě válku nevypovídal, kdo proti ní šel – ani Poláci ne, ani Rumuni – a my doufám Bélu 

Kunovi válku také vypovídati nebudeme. Snad má pan Maxa zvláštní důvody k těmto 

pozornostem panu Leninovi a Radkovi. 

Ohledně Savinkova Vás mohu ubezpečiti, že není člověka, který by víc pracoval pro 

intervenci než on, – že bál se reakce, bylo potvrzeno po opuštění Oděsy a Sevastopolu, což Rusy 

rozzuřilo proti Ententě, – ale zatracení Anglie věc polepšilo. Ostatně animozita proti Savinkovu 

není politická, nýbrž osobní. Starý Čajkovskij byl celý život vyhnancem, je největší demokrat a 

je – proti Savinkovu. 

Že se armáda sibiřská3 má vrátit domů, chce každý. Má-li se vracet bezkonečně dlouho 

přes Vladivostok, úkradkem, aby nikdo nevěděl, že ona zachránila Rusko, aby zničila tak všecko, 

co naši hoši udělali pro Rusko a celý svět, – o to se jedná, o nic jiného! 

Myslí-li páni, že mohou v Rusku opakovati, co se stalo na Slovensku – a že máme 

[ustoupiti] i těm, kteří v sibiřské armádě chtějí jíti nejkratší cestou domů4 – budiž! Jen prosím, ať 

se nikdo nedovolává Štefánika.5 Poslední naše rozmluva byla: nemocní, unavení přes moře a 

zdraví, ti, kteří chtějí, cestou přímou. On myslil přes Turkestán, Kaspické a Černé moře – a pak, 

když Kolčak postupoval, přímě. Ostatně Vám mohu říci, že podle posledního telegramu z Omska 

naši na sibiřské dráze v týlu armády proti bolševikům bojují, odrazili veliký jich útok,6 duch 

jejich stále se lepší, – a tak myslím, že by naše poselstvo7 od našich drahých hochů uslyšelo, – že 

tam v Sibiři rozumějí – čím sloužiti českému národu, – že neztratili svou krásnou, báječnou 

udatnosť a vědomí, že se národu neslouží – utíkáním po bezpečné a pohodlné cestě. 

Odpuste mé rozhořčenosti, ale už to všecko prostě není k vydržení. Jak krásně bylo 

v kriminále8 – přes hrozbu šibenicí –, když jsem měl tak nádherné sny o našem národě a jeho 

budoucnosti a když tolik a tak pevně jsem věřil! 

Jsem už pomalu na tom, že víc nevěřím… Nejsme schopni velké budoucnosti! Váš 

Kř 

 

a – Nad textem poznámka T. G. Masaryka: odpověď podle situace 9. VI. [191]9, že s jeho opozicí 

počítám. 

b – Habeat sibi, tj. pro mne za mne. 
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1 – Srovnej pozn. 13 k dok. č. 38. V ANM, f. K. Kramář, Benešův telegram nebyl nalezen. Dne 5. 6. 

1919 pověřila vláda E. Beneše, aby na mírové konferenci sdělil, že Praha odmítá intervenci a žádá návrat legií. Viz 

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, č. 82, s. 69. 

2 – Poté, co byla vyhlášena 21. 3. 1919 Maďarská republika rad, čs. armáda ve dnech 27.–29. 4. 1919 

překročila na několika místech demarkační čáru. Maďarská Rudá armáda pod vedením B. Kuna přešla 20. 5. 1919 do 

protiútoku. Již 30. 5. 1919 obsadila Lučenec a v následujících dnech většinu území východního Slovenska. 16. 6. 

1919 komunisté vyhlásili v Prešově Slovenskou republiku rad. Masaryk reagoval okamžitě, 4. 6. 1919 žádal 

francouzského generála Pellého, aby převzal nad čs. armádou na Slovensku velení. Viz MASARYK, T. G., Cesta 

demokracie, I, s. 132. Srovnej též Československo na pařížské mírové konferenci, I, dok. č. 221, s. 344–346 a 

následující dokumenty. Pellé pověření přijal a 5. 6. 1919 byla jako odpověď na postup maďarské armády vyhlášena 

vojenská diktatura. Definitivní vyřešení přinesl zásah velmocí, které stanovily 13. 6. 1919 čs.-maďarskou hranici a 

Kunovi uložily, aby armádu ze Slovenska stáhnul. 

3 – Rozumí se východní (sibiřská) armáda pod vedením Kolčaka, jejíž součástí byli i čs. legionáři. 

4 – Rozumí se probít se po boku Kolčakovy armády a postupovat napříč Ruskem. 

5 – Kramář byl přesvědčen, že Štefánik zastával tentýž postoj v ruské otázce. Tedy že byl pro 

intervenci v Sovětském Rusku a pro využití a zapojení čs. legionářů pobývajících na Sibiři v rámci nějakého 

spojeneckého protibolševického tažení. Srovnej PICHLÍK, K. - KLÍPA, B. - ZABLOUDILOVÁ, J., Českoslovenští 

legionáři, s. 239–240. 

6 – Rozumí se protiofenziva Rudé armády, která byla reakcí na jarní Kolčakovu ofenzivu. Byla 

zahájena útokem na Ufu, která padla 9. 6. 1919. Viz též PIPES, R., Dějiny ruské revoluce, s. 244n. 

7 – Rozumí se delegace čs. politiků na Sibiř. Srovnej pozn. 2 k dok. č. 27. 

8 – Kramář byl vězněn od 21. 5. 1915 do 10. 7. 1917, soudní proces trval od prosince 1915 do 

listopadu 1916, rozsudek smrti byl milostí změněn. Srovnej např. SOUKENKA, Jan, Karel Kramář 1914–1918, 

Praha 1930. 

 

 

/41  

1919, 6. června, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o nebezpečí způsobeném uvnitř koaličního kabinetu spoluprací Republikánské strany 

československého venkova s levicovými stranami a varování před rudozelenou koalicí. Stručně k situaci na 

Slovensku a k projednávání československých požadavků na půdě konference. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 
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6/6 19 

Milý příteli, nehněvejte se, ale myslím, že nejste Vy dobře informován, myslíte-li, že ty 

nepokoje byly tak „vzorné“1. Slyšel jsem jiné věci od lidí, kteří to viděli a kteří také viděli a 

slyšeli, jak policie odpovídala: máme rozkazy nemíchati se do věci. 

A Vy dojista znáte také případ kolínský2 a ještě Vám dodám, co se stalo zde. Pan 

Tvrzický si přivezl daktylografku, kterou zatkli v Bon Marché,3 poněvač kradla krajky, – a tu se 

prohlásila za člena československé delegace, a Beneš Vám posílá opis dopisu francouzského 

důstojníka o rozhádanosti naší administrace.4 Demise R[ašína] a Str[ánského] je pouze 

symptomem všech těchto nemožných poměrů, prvním poplašným signálem. 

Já často myslím na poslední příčinu zla – a řeknu Vám ji, jak se mně jeví docela otevřeně. 

Abstrahuji přirozeně od všech následků demoralizace válečné: znám je a počítám s nimi. 

Nezavírám před nimi oči. Ale vím, že se musí všemi silami proti nim brojiti. Jsou následkem 

chtěné námi dezorganisace správy a my ji na to musíme zase přivésti do pořádku. A to nejde 

jinak než železnou disciplinou, bezohlednou a nestrannou. 

Největší překážkou toho není Švehla, který by snad dovedl býti energickým, – nýbrž jeho 

nemožná politika. Koketováním se socialisty se vnáší do administrace rozklad. Administrace 

státní nemůže být kamarádstvím, kde se nade vším zavírají oči a všude se nechává podle metody 

nebožtíka Engla zlo zlem, aby samo se přirozenou reakcí vyléčilo. To je nihilismus. 

Jsem dojista upřímným přítelem koalice5 – ale v této koalici obě strany6 musejí býti pevné 

ve svých zásadách a dělati jen kompromisy, které těmito zásadami neotřásají. A my máme 

koalici, která neznamená nic jiného než stálé ustupování před socialisty, strach před socialismem. 

To není koalice, nýbrž oslabování stěžejných zásad, na kterých stojíme my i musejí státi 

agrárníci, nechtějí-li kompromitovati svou i naši budoucnosť. 

Nevím, jak se na věci díváte Vy, ale já nejsem socialistou a nebudu jím, třeba bych byl od 

svého mládí, jak dobře víte, nejupřímnějším zastáncem opravdové sociální politiky, která se 

neleká ani hodně rozhodných kroků. Švehla má starou nenávisť proti mladočechům v duši7 a to 

mu brání, aby udělal nutný přirozený kompromis jeho i naší strany,8 který sám sebou by už byl 

dobrým korektivem výstřelků i agrární i industriální politiky a který by utvořil pevnou falanxa 

proti socialistickému bláznění, jež by ohrozilo všecku naši produktivní politiku, bez níž naše 

republika je nejen hospodářsky, nýbrž i politicky nemožnou. My jsme a budeme exportním 

státem,9 v tom má pravdu Rašín, a nemůžeme jím být, bude-li naše produkce socialistická. Tím 
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méně, poněvač naši socialisti nemají naprosto žádné způsobilosti, aby dovedli říditi 

socializovanou produkci. Jsou posud živlem destruktivním, ale daleko ještě ne konstruktivním. 

Kdyby Švehla, jak to chce většina rolnictva, spojil se s námi,10 byli bychom dost silni, 

abychom mohli brániti se přílišnostem socialismu, a poněvač jak víte, zejména v naší straně je 

velmi hluboké sociální cítění, mohli bychom prováděti velmi pilně v koalici politiku opravdu 

sociálně-reformní. A pak bychom byli také dost silní, abychom zavedli bezohledný pořádek 

v administraci. Socialisté nejsou a nebudou ani dost silni, ani dost ochotni, aby sami převzali 

zodpovědnosť, byli by ke kompromisu nuceni, a jeho první podmínkou musilo by býti: 

odstranění nemravnosti, trpění zlořádů ve veřejném životě opětným zjednáním nutné autority 

státní správě. 

Já v tomto vidím první a hlavní problém naší politiky. Všecky reformy i nejdalekosáhlejší 

zůstanou neplodnými, nebude-li čestné a poctivé správy, která by je prováděla. Švehla by v tomto 

mohl velmi mnoho pomoci, ale vidím, že nechce, – a to je kořenem zla. V našem politickém 

životě není rovnováhy mezi socialistickými a „občanskými“ elementy, poněvač Švehla tíhne na 

stranu bez toho početně silnější, – a to povede ke zlým důsledkům, které naposled odnese jeho 

strana11 a zájmy rolnictva. 

Dnes se špatné elementy v jeho straně zachraňují přestupováním k socialistům a až se na 

keťaství zapomene, budou velmi nebezpečným živlem na venku, když Švehla své lidi naučí, že je 

socialismus pro agrárníka něco, s čím je možno paktovati. Tím spíš, poněvač socialisté musejí 

navenek, chtějí-li se úplně zmocniti vlády. Švehla jim půdu připravuje jako naši mladočeši, když 

ve své hlouposti zakládali svými penězi stranu národně sociální.12 

Švehla přinutil svou stranu, aby hlasovala pro socialistickou Velkou Prahu,13 mám to 

přímo za hřích proti Praze a byl bych z toho udělal kabinetní otázku – utvořil si svou 

krátkozrakostí nejsilnější prejudicib pro teorii o socialistické Československé republice – a na té 

se už bude stavěti dál, aby venkov byl jako Praha. 

Co mne se týče, jsem už téměř rozhodnut, co budu a co musím dělati. Vidím, že jsme na 

nakloněné ploše, – a nepodaří-li se kompromis poctivý, upřímný a věcný, nebude-li garantovaná 

přímá, bezohledná státní správa, potírání každého zla, ať jej dělají jednotlivci nebo masy, 

neponesu za karikování zodpovědnosť a půjdu do boje za očistu. A do bezohledného! 

Co se děje na Slovensku, je úžas!14 Chodím jako ubitý. Foch mně říkal, že by chtěl, aby 

nám pomohli Rumuni a Jihoslované. Jak je to zahanbující a ponižující, že jsme to tak daleko 
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přivedli! Opravdu Kerenští se nerodí jen v Rusku – bezcílní žvanilové jsou také jinde... A rezultát 

je týž! Proč nepošlete Šnejdárka, který na mne udělal tak velký dojem, s jeho vojáky na 

Slovensko? Vždyť pro nejbližší dobu snad na Těšínsko by mohla jít jiná vojska. Jen kdyby už 

komise, kterou jste s Pad[erewským] smluvil,15 rozhodla nebo nerozhodla! Poláci možná ztratí 

kus pruského Slezska a pak budou tím urputněji tlačiti na Těšínsko. Dnes je ještě Wilson dobrý, 

snad i L[loyd] George – ale pak?! 

Kdybych jen mohl už domů! Sám bych už rád udělal konec té nejistotě. Tak mne to tíží 

všecko, co se děje doma, – a zde máme nyní ty nejhorší věci. Bojím se, že se dostaneme do 

ostrého konfliktu s Italy pro placení,16 ke kterému nás chtějí donutiti. Už jsme byli skoro 

domluveni a zase jim to nestačí – chtějí víc. Jedno jde za druhým, stálé nepříjemnosti. Snad se 

nám přece podaří ve věcech našich obrazů a archiválií17 dostati věc na dobrou cestu. 

Tak by se chtělo s Vámi promluviti – myslím, že je toho velmi zapotřebí. Poručte mne 

slečně Alice.18 Žena Vás velmi pozdravuje a obzvlášť srdečně slečnu Alice. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Falanx, tj. skupina lidí spojená shodným úsilím. 

b – Prejudice, tj. rozhodnutí, které je směrnicí pro obdobné případy. 

1 – Rozumí se tzv. pražské hladové bouře. Srovnej dok. č. 38 a 39. 

2 – Srovnej pozn. 2 k dok. č. 38. 

3 – Rozumí se pařížský obchodní dům. 

4 – E. Beneš se o dopisu francouzských důstojníků zmiňuje v dopise T. G. Masarykovi z 10. 6. 1919. 

Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 65, s. 271–274. 

5 – Rozumí se všenárodní koalice, v níž byly zastoupeny tyto politické strany: Republikánská strana 

československého venkova, Československá národní demokracie, Československá strana národně socialistická, 

Československá sociálně demokratická strana dělnická a Československá strana lidová. Svého zástupce měl ve vládě 

i slovenský klub, jako jednotná organizace slovenských politických stran a nestraníci byli v kabinetu dva – E. Beneš 

a do své předčasné smrti M. R. Štefánik. Jednotlivé politické strany měly ve vládní koalici následující zastoupení: 

nejsilnější byla strana agrární se čtyřmi rezorty, národní demokraté obsadili post předsedy vlády a dva další rezorty; 

sociální demokraté rezorty tři, stejně jako národní socialisté a konečně lidovci drželi rezort jeden. 

6 – Rozumí se agrárníci (od dubna 1919 Republikánská strana československého venkova) a Čs. 

národní demokracie jako určitá opozice vůčí tzv. Socialistickému bloku. 

7 – Mladočeši, resp. Národní strana svobodomyslná se v únoru 1918 sloučila spolu s dalšími čtyřmi 

stranami v Československou státoprávní demokracii (od března 1919 Čs. národní demokracii). 
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8 – Rozumí se strana agrární a národní demokracie. 

9 – ČSR byla exportním státem odkázaným na bilanci zahraničního obchodu. Krátce po vzniku státu to 

spojovali mnozí odborníci s velkými iluzemi. Ministr financí A. Rašín v roce 1918 uvažoval, že ČSR by mohla být 

státem, který by obchodně ovládl celý Balkán a obchod do východního Středomoří. Vrchní ředitel Živnobanky J. 

Preiss se v roce 1919 zabýval plány, že republika vytvoří jistý hospodářský most mezi Západem a Východem, 

zejména Velkou Británií a Ruskem. Handicapy vnitrozemského státu částečně vyrovnávala ustanovení mírových 

smluv, zajišťující Československu volnou říční dopravu po Labi do Hamburku, kde měla vyhrazeno svobodné pásmo 

a též plavbu po Dunaji k Černému moři. Vnitrostátně pak způsoboval velké dopravní komplikace nevýhodně 

protáhlý tvar území státu. Páteří dopravy byla především železniční síť doplněná silnicemi. V počátcích byla u nás 

zatím letecká doprava, hlavně mezistátní. Zlom v této oblasti dopravy přinesl až rok 1920. 

10 – Rozumí se s Čs. národní demokracií. 

11 – Rozumí se Republikánská strana československého venkova. 

12 – Česká strana národněsociální byla založena v roce 1897 V. Klofáčem. Po vzniku ČSR byla 

reorganizována na Československou stranu národně socialistickou. 

13 – Zákon o Velké Praze přijalo Národní shromáždění až v únoru 1920. Do čela všech pražských měst 

byly již roku 1918 postaveny jmenované správní komise. Na místo primátora nastoupil prozatímně P. Šámal. 

Definitivní politické uspořádání správy metropole vzešlo z obecních voleb v červnu 1919. 

14 – Rozumí se ústup čs. vojsk před ofenzivou maďarské Rudé armády, který ukončil až zásah Dohody 

a vyhlášení ultimáta Maďarům. Srovnej pozn. 4 k dok. č. 43. 

15 – O výsledku jednání T. G. Masaryka a I. Paderewského viz pozn. 11 k dok. č. 38. 

16 – Rozumí se jednání o výši reparací nástupnických států. 

17 – Součástí připravované mírové smlouvy s Rakouskem byla i československo-rakouská archivní 

rozluka. Ve svém referátu o průběhu pařížských jednání před poslanci Národního shromáždění v září 1919 Kramář 

mj. sdělil toto: „Ale při té příležitosti musím se zmíniti o jednom, co nás naplnilo opravdovou radostí, totiž že jsme 

dosáhli toho, že umělecké předměty, které byly zavlečeny z královského hradu […] do vídeňských a druhých 

rakouských museí, můžeme reklamovati před mezinárodním rozhodčím soudem.“ Viz BENEŠ, Edvard - KRAMÁŘ, 

Karel, Československá zahraniční politika : dvě řeči pronesené v Národním shromáždění dne 30. září 1919, Praha 

1919, s. 51–52. 

18 – Rozumí se A. Masaryková. 

 

 

/42  

1919, 8. června, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o postupném směřování k rekonstrukci vlády – z důvodu předpokládaného odchodu 

národních demokratů z kabinetu do opozice a rovněž o narůstajících tendencích po dohodě agrárníků se socialisty. 

Prezidentovy náznaky možného zastoupení nepolitických odborníků v nové vládě a zamítnutí teorie o zformování 

intervenční armády s československým podílem za osvobození Ruska. 
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Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 3 listy 16,2 x 20,3 cm, psáno perem na s. 1–5. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

8/VI 19. 

Milý příteli, maď[arské] invaze můžeme a musíme ujít;1 posílám Vám některé věci, 

z nichž poznáte mé stanovisko a plány. 

Ovšem - je to neuplné; totiž není řečeno, do jaké míry má na nepřipravenosti vojenské 

vinu ministersto národní obrany. Také vina Italů musí být přesněji změřena, atd.2 

Doma maďarská rána, zdá se, působila dobře – lidé se zalekli a upamatovali; ale krize 

vládní tím zažehnána není a nebude. To vidíte z listů jasně; píší teď zdrželivěji, ale věc zůstala, 

jak byla. 

Zdá se mi situace takovou: Mezi agrárníky a soc[ialistickým] blokem není ještě dohoda, 

ale připravuje se; do značné míry chováním Vašich,3 kteří svou polemikou dohodu sugerují a 

tmelí. Mluví se prý již i v Národním shromáždění, že Vy půjdete do opozice; tu i tam se říká, že 

nastane duel mezi Vámi a mnou. Kdo zprávy šíří, nevím. 

Vláda musí být rekonstruována. Za toho půl roku lidé se demaskovali; ovšem jsem toho 

mínění, že mohla být vláda sestavena z dělnějších lidí a že mohl být založen lepší pořádek 

v administraci. V té věci jste Vy spoluodpověděn; alespoň jste se nebránil. Já jsem nemohl 

vsahovat, neboť držel jsem se ústavy,4 která mně ani nedovolila s ministry mluvit. Na cara si 

nechci ani hrát, natož jím být; teď mně dali větší moc,5 a budu ji tedy vykonávat. 

Psal jste hned tuším v prvém listu, že amer[ický] systém pokládáte za největší neštěstí a 

že proti tomu vystoupíte s největší energií: pokládáte ústavní novelu za ten amer[ický] systém? 

Pro všecky případy konstatuji, že jsem nijak nevsahoval, to je rozhodnutí poslanců samých. Já 

jsem úst[avnímu] výboru podal přiložený návrh;6 vidíte z něho, že mně šlo jedině o možnost 

ústavního styku s vládou. Politiku jsem zásadně ponechával rozhodnutí poslanců. 

Nesdílím Vašeho pesimismu, resp. odsuzování našich poměrů, resp. lidí. Celá Evropa je 

nervózní a demoralizovaná; pochybuji, že jsme horší než druzí. Případ s typistkou7 nic 

neznamená – copak v Paříži nekradou? A nekradou Francouzi i jinde? 
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V otázce intervence v Sibiři vycházel jste z předpokladu, že můžete v Čechách 

naverbovat statisíce dobrovolců pro Rusko. V tom, nezazlívejte mi, vidím abstraktnost, neznání 

domácích poměrů, formování armády pro Rusko je nemožností. Odsud pak proti Vám odpor, 

hlavně soc[ialistického] bloku. Jste proti bolševismu, ale intervenční politika by nám zrodila 

bolševism. Musíme teď pro Slovensko postupovat s opatrností, abychom radikální socialisty 

nepobouřili; vyhlášení assentýrkya pro Rusko byl[o] by signálem k revoluci. Takovými poměry 

jsou; možno a nutno v ně vsahovat – jak, jakou metodou, to je jiná otázka. 

Vracím se k rekonstrukci.8 

Předně formalia.b Kdy? Po volbách? Jestliže skrutinium potrvá týden, mohl bych 

očekávat demisi celého kabinetu kolem 20.9 Uvažuji, nemohl-li by kabinet úřadovat až do 

podepsání míru, resp. Vašeho a Benešova příjezdu. Entente by nerozuměla, proč se vzdáváte 

premiérství, a snad by nás to v jejich očích zeslabilo?10 

Podle Vašich názorů a podle nálady většiny poslanců proti Vám a Vaší straně nevidím 

možnost, že byste převzal vedení nového kabinetu.11 Socialisté očekávají rozhodnou většinu; prý 

až 11–12 míst ze 16. Je to ovšem odhad; říkají, že strana Vaše valně utrpí. V každém případě 

mohou si rekonstrukci vynutit, podají-li oni (socialisté) demisi; teď mají pozici snadnější, protože 

Vaši12 demisi již podali. 

Těžký problém je dr. Rašín. Přál bych si, aby svůj plán dokončil,13 nevidím zatím nikoho, 

kdo by jeho dědictví mohl a chtěl nastoupit. Já se vynasnažím, aby vláda nebyla pouze podle 

klíče stran, nýbrž podle kvalifikace, ale pochybuji, jestli dr. Rašín sám by chtěl zůstat jako 

ministr odborník. 

Můžeme zavést podle víd[eňského] vzoru správce ministerstev, po případě úředníky? 

Pokud běží o tu Vaši opozici: Rozumí se, že ji budu posuzovat čistě věcně; větším dílem 

opozice – kritika – je nutná a právě v našich začátcích nutná a užitečná. Ale – „když už, tož už”; 

čím energičtější a věcnější, tím větší budeme mít užitek. Být členem vlády nebo být v opozici – 

nevím, co je záslužnější. My teď musíme klást základy státní budovy a k tomu je rozpoutání 

všech sil potřebné. 

Vy jste několikrát se zmínil o možnosti Vaší opozice a ujišťoval, že bude věcnou; já Vás 

jednou provždy ujišťuji, že nebudu osobním. Rozhodl jsem se podle sil přispět k vybudování 

toho našeho státu a ten problém mám před sebou skoro jako matem[atický] úkol – nemohu ani 

pro sebe více žádat než být v čele slušného státu. 
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Pozdravení doma! Váš 

Masaryk. 

 

a – Assentieren, tj. odvádět na vojnu. Zde použito ve smyslu vojenský odvod. 

b – Formalia, tj. formality, týkající se vnější podoby věci. 

1 – Rozumí se postup maďarské Rudé armády na území východního Slovenska, který vyvrcholil 16. 6. 

1919 vyhlášením Slovenské republiky rad v Prešově. Viz pozn. 2 k dok. č. 40. 

2 – Bojeschopnost čs. armády na Slovensku silně ovlivnil spor mezi italskou a francouskou vojenskou 

misí v ČSR, neboť čs. vojskům na Slovensku veleli zpočátku italští důstojníci. Na Italy ostře zapůsobilo to, že ČSR 

podřídila své vojsko přímo vrchnímu veliteli spojeneckých armád maršálu F. Fochovi a to, že Beneš uzavřel s Francií 

vojenské dohody. Na jejich základě se stal prvním náčelníkem hlavního štábu vedoucí francouzské vojenské mise 

gen. Pellé. 

3 – Rozumí se národní demokraté, kteří se již nepovažovali za součást vládní koalice. 

4 – Rozumí se prozatímní ústava z 13. 11. 1918. 

5 – Srovnej pozn. 8 k dok. č. 38. 

6 – Příloha dopisu, Masarykův návrh novely prozatímní ústavy, viz ANM f. K. Kramář, k. 13, Úřad 

prezidentský. Styk s vládou a Národním shromážděním a též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Prezident, k. 381 

(návrh určený A. Meissnerovi). Dopis A. Meissnera T. G. Masarykovi 12. 3. 1919 s návrhem na změnu zákona o 

prozatímní ústavě tamtéž. Dále srovnej pozn. 2 k dok. č. 10 a BROKLOVÁ, E., Prezident republiky československé, 

s. 30–31. 

7 – Viz dok. č. 41. 

8 – Rozumí se rekonstrukce vlády. 

9 – Termín obecních voleb byl v českých zemích stanoven na 15. a 16. 6., na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi byly kvůli stannému právu volby odloženy. 

10 – Kramářova vláda zůstala u moci téměř ještě tři týdny, během nichž probíhala jednání o nové vládě; 

vstoupil do nich i T. G. Masaryk. Nový kabinet vedený V. Tusarem jmenoval prezident 8. 7. 1919. K. Kramář, 

ačkoliv již nezastával funkci ministerského předsedy, zůstal jako vedoucí čs. delegace v Paříži. 

11 – Masaryk už jistý čas zvažoval výměnu premiéra. Soudil, že Kramář patří naturelem i idejemi do 

minulosti a pro úkoly v revolučně laděném státě se nehodí. Srovnej Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 63 a 

64a, s. 264–269. Prezident chtěl Kramáře nahradit právě Benešem. Viz tamtéž, dok. č. 61, s. 261. Výsledky voleb si 

však vyžadovaly jiné řešení. 

12 – Rozumí se zástupci Čs. národní demokracie A. Rašín a A. Stránský. Viz pozn. 7 k dok. č. 38. 

13 – Rozumí se měnová odluka a upevnění čs. měny. 
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/43  

1919, 10. června, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o dojednávání diplomatické podpory a mateiální pomoci se spojeneckými státy – 

mezi nimi hlavně s Francií – v souvislosti s maďarským vojenským obsazením východního Slovenska a vyhlášením 

bolševické republiky rad.  

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

10/6 19 

Milý příteli, 

mluvil jsem dnes s Fochem, gen. Albim, šéfem gen[erálního] štábu i s gen. Le Rond a Weygand. 

Tedy se všemi rozhodujícími činiteli vojenskými. Zakročili už ve Vídni, aby nám vydali děla i 

munici, která na nás připadá. Dostali slib, že už dnes bude vypraven první vlak. 

Slíbili mně všichni, zejména Foch, že zakročí u Čtyrech,1 kdyby vídeňští dělali obtíže. 

Kdyby i to nemělo účinku, jsou ochotni ustoupiti nám zde artilerii. Ovšem to by bylo dlouhavé – 

jediné by bylo dostat to z Vídně. 

Kromě toho jsem u všech tlačil na to, aby vyzvali Poláky poslati nám naftu a benzin, 

připravený pro nás u Boryslavi. Foch vyzve Paderewského z vrchního velitelství. Beneš už 

v pátek2 o to Paderewského žádal.3 Já mluvil s Bratianu, – který říká, abychom jen co nejrychleji 

jednali s vládou rumunskou, aby ta nám, jde-li to ještě, přes Sedmihrady nebo Halič poslala 

naftu. 

Zde jsou ochotni všecko udělati. Čekají nyní na to, poslechne-li ultimatum, které mu bylo 

v neděli zasláno.4 Zdejší zahraniční úřad se chová neobyčejně dobře. 

Prosím Vás, hleďte k tomu, aby Pellé nyní, když má nejvyšší moc,5 zavedl do našeho 

vojska pořádek – i po mravní i po materielní stránce. Nevíme, co všecko ještě bude, a je potřebí, 

abychom byli připraveni a nedali se zase něčím překvapiti. Tak mne dnes mrzelo, když jsem 

slyšel, že nám gen. Albi nabízel před dvěma měsíci artilerii celého armádního sboru, která byla 

v Itálii, a my, že ji zamítli! Mohli jsme dnes býti bez starosti, Maďarům nabíti bez pomoci6 

Ententy – a zachovati si to skvělé jméno, které jsme měli! 
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Konečně, zbytečno nyní naříkati, musíme pro budoucno se postarati, aby naše vnitřní 

poměry nikdy víc nezavinily takovou slabosť republiky, která by mohla zničiti celé naše 

mezinárodní postavení a udělati z nás slabé dítě, kterému se musí pořád pomáhati. A nemohu si 

pomoci: bez obratu Švehlova7 není na to pomyšlení. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

1 – Rozumí se Rada čtyř. 

2 – Rozumí se pátek 6. 6. 1919. 

3 – Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 65, s. 271–274. E. Beneš u Paderewského zakročil 

ve věci benzinu a nafty. 

4 – Rozumí se ultimatum zaslané B. Kunovi v sobotu 7. 6. 1919, požadující zastavení maďarské 

ofenzivy na Slovensku. Maďarské vojenské akce však i nadále neustávaly, teprve pod hrozbou ofenzivy, kterou dne 

16. 6. 1919 vyhlásil gen. Pellé, přistoupil Kun na podmínky ultimata. Viz Československo na pařížské mírové 

konferenci, I, dok. č. 228, s. 350. 

5 – Srovnej pozn. 4 k dok. č. 9 a pozn. 2 k dok. č. 40. 

6 – Definitivní vyřešení československo-maďarského sporu přinesl až zásah velmocí, ty stanovily 13. 

6. 1919 čs.-maďarskou hranici. Především Francie se v tomto konfliktu angažovala, poté co Beneš požádal maršála 

Foche o vojenskou pomoc. 

7 – Rozumí se spolupráce agrárníků a tzv. Socialistického bloku, která se stala základem pro vytvoření 

rudozelené koalice. 

 

 

/44  

[1919, před 14. červnem, Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi ve věci personálního obsazení vládní delegace, vyslané k legiím na Sibiř. Vyslovuje 

souhlas s navrženým J. Scheinerem. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist 15,9 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1. 

Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 
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Milý příteli, Beneš navrhuje, aby šel Scheiner do Sibiře.a1 Já úplně souhlasím. Jen Vás 

upozorňuji na to, že Scheiner posud za své služby2 nedostal ani haléře, - a má-li do Sibiře, musil 

by se materielně zajistiti. - Prosím Vás, zařiďte to! 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Nad textem poznámka T. G. Masaryka: obdržel 14. VI. [191]9. 

1 – Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 65, s. 271–274. V tomto dopise se Beneš 

Masaryka dotazuje, zda J. Scheinera poslat s ostatními členy delegace na Sibiř za čs. legionáři. K čemuž nakonec 

nedošlo. Ke složení delegace srovnej pozn. 2 k dok. č. 27. 

2 – J. Scheiner, aktivní účastník domácího odboje za první světové války, byl v letech 1918–1919 

prvním generálním inspektorem čs. armády a předsedou Výboru národní obrany. 

 

 

/45  

1919, 23. června, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o kritice své osoby zveřejněné v československém tisku a obhajoba vůči ní. Zároveň 

o uvažované rezignaci z postu vedoucího čs. delegace. Dále o stavu a náladách čs. legionářů v Rusku, tj. o s tím 

související potřebě bezodkladného rozhodnutí v otázce způsobu jejich návratu zpět do republiky. Kramářův návrh 

telegramu určený československým vojákům na Sibiři. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

23/6 19. 

Milý příteli, 

nemám bohužel už dlouho žádných zpráv - takže si nemohu učiniti dobrou představu o tom, co se 

u nás děje. Jenom jsem četl v Právu lidu, že není potřebí čekati na podepsání míru s přeměnou 

kabinetu, poněvač za mne se najde někdo, kdo to dovede stejně dobře nebo lépe.1 Přiznám se 

Vám, že to už přesahuje míru mé trpělivosti. Velmi ochotně udělám místo komukoliv, ale je víc 

než neslušné a nevděčné mluviti o mně takovýmto způsobem. Já si věc ovšem vyřídím, až budu 
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volným a až přijde celé odúčtování, – ale aspoň prozatím snad opravdu za to, co jsem zde udělal 

aspoň v dopravních věcech,2 nemluvím-li o jiném, nezasluhuji, aby to vypadalo, že musím 

odejíti, poněvač to dovede někdo jiný lépe. Právo lidu je oficielním orgánem největší vládní 

strany,3 a mám snad právo žádati, aby se chovalo slušně k mé osobě, třeba bych se opravdu 

nechtěl obmezovati v právu říci, co jsem udělal špatně a co by si představovalo jinak.a Nemám 

nic proti věcné kritice – ale nemohu klidně snésti osobní snižování. Snad jsem si toho přece jen 

nezasloužil. 

Jak pravím, jinak o politice nemohu nic psáti. Četl jsem v novinách různé kombinace. 

Nevím, co na nich je pravdy. Myslím však, že je vymýšlí někdo [!] velmi málo myslící člověk. 

Jak by Beneš k tomu přišel, aby byl dekapitován,4 opravdu nevím. A já přirozeně mám jen dvojí 

na vybranou: zůstat tím, čím jsem, anebo jít. Poněvač pak má mít ministerstvo ráz smýšlení 

národa se socialistickou většinou, je jen důsledné, že půjdu. Ohledně Rašína a naší strany5 

ponechávám všecko její[mu] rozhodnutí. Ovšem kdyby strana do koalice šla, bylo by mé osobní 

postavení velmi obtížné a snad by to musilo končiti tím, že bych vůbec vyšel z českého 

politického života.a 

Konečně to by také nebylo žádným neštěstím – alespoň ne pro mne. Slyším, že má být 

jmenován ministrem dopravy prof. Gruber. Je to pravda? Když už ne politik, proč ne Burger? 

Anebo Burger státním tajemníkem a ministrem kdokoliv. Ale nechci se vůbec do věci plésti. 

Mám jinou starosť, těžší. Dnes byl u mne sekretář amer[ického] vyslanectví Steldon 

Whitehouse, dostali telegram o velmi špatném stavu naší armády na Sibiři. Utvořila se prý 

dokonce česká bolševická divize! A Janin telegrafoval o nepořádcích v Irkutsku, kde naši chtěli 

míti kongres vojáků, který byl rozpuštěn.6 Žádají přesné instrukce. 

Whitehouse tvrdí, že není možné najíti dost rychle dostatečně lodí pro naše vojsko a že by 

doprava trvala neobyčejně dlouho. Bojí se, aby si naši nevynutili jednání s bolševiky o průchod 

Sibiří, a proto navrhuje, aby se řeklo českým vojákům, zdravým, aby šli s Kolčakem na Vjatku a 

tudy přes Petrohrad domů, což by byla nejkratší cesta.7 

Naši dělají věci šílené. Donutí Rusko, aby jednalo s Japonskem a to aby udělalo pořádek 

event[uálně] i proti našim! Já chápu všecko jich tragické položení, jich touhu po domově, ale 

přece jen nelze všecko dáti v sázku, co za poslední léta vykonali. Hrajem o naši budoucnosť a 

sice tu nejnebezpečnější. Navrhuji, aby se jim docela přesně telegrafovalo: 
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„Výprava lékařů i zástupci Národního shromáždění odejela z Marseille.8 Má se postarati o 

Váš návrat. Podle úsudku znalců Dohody by doprava po lodích celého vojska trvala velmi 

dlouho. Hledě k boji s bolševiky v Uhrách je naprosto nepřípustno jednati o návrat s bolševiky 

ruskými. Bude-li Kolčak postupovati, bylo by nejkratší spojení přes Vjatku, Petrohrad nebo i 

Murmansk. Nemocní přes Vladivostok. Chceme Vás míti doma a žádáme jen, abyste 

nezapomněli na budoucnost české politiky a na náš poměr k Rusku a k Slovanstvu.“b 

Četl jsem znění telegramu Benešovi. Ten s ním souhlasí. Prosím jen, abyste okamžitě se 

rozhodl a telegrafoval znění do Paříže, aby se mohl telegrafovati ihned dál do Omska a Irkutska.9 

Žádám okamžitou odpověď. Zdá se, že je velmi zle. 

Jinak jsem už ze všeho znaven a mrzut. Rád bych někam na čistý, volný vzduch. 

Kdybyste rozřešili krizi10 před podpisem smlouvy s Rakouskem, myslím, že musíte 

ponechati Benešovi, aby Vám dal návrh ohledně mého zástupce.11 

Co je s komisí těšínskou?12 Jedná? Zasedá? Velmi se věci obávám – táhne se to a zatím se 

Poláci stále více tam upevňují. Wilson odjíždí, byl hodně pro nás – a colonelc House je velmi 

polonofilský. 

Žena i já pozdravujeme slečnu Alice.13 Žena Vás. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Část věty po straně zatržena T. G. Masarykem. 

b – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. 

c – Colonel, tj. plukovník. 

1 – Změna vlády, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 144, 20. 6., s. 1. V úvodníku se mj. psal: „V 

demokratickém státě musí složení vlády vyjadřovat rozvržení politických sil. Je proto zhola nemožno, aby po 

socialistických volbách obecních udržela se vláda s většinou nesocialistickou. […] Je proto každému […] jasno, že 

na místo vlády koaliční, sestavené dle pochybného klíče ve dnech říjnového převratu, musí přijít vláda s většinou 

socialistickou, s novým programem…“. O tom, že s výměnou kabinetu není nutno vyčkat příjezdu K. Kramáře, se 

v článku vyjádřili takto: „Kdyby byl dr. Kramář pro další vývoj československé republiky nepostradatelným, kdyby 

byl nenahraditelným, kdybychom neměli v neměli v národě nikoho, kdo by stejně dobře nebo i lépe mohl zastupovat 

naší republiku na pařížských poradách mírových dalo by se mluvit o námitkách. Tvrdíme však, že dr. Kramář není 

nenahraditelným, že není jedině schopným a jedině možným zástupcem republiky v Paříži, a proto odmítáme 

námitky a žádáme brzkou změnu kabinetu.“ 
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2 – Rozumí se činnost v komisi dopravní. K. Kramář působil také v komisi ekonomické. Srovnej též 

POLÁK, M., Práce dr. Kramáře na mírových smlouvách, in: Sborník Dra Karla Kramáře k jeho 70. narozeninám, 

Praha 1930, s. 326–327. 

3 – Rozumí se Československé sociální demokracie. Deník Právo lidu vycházel od roku 1897. 

4 – Přesto, že Kramář znal Masarykův úmysl, tj. jmenovat premiérem E. Beneše, nepovažoval tuto 

možnost za nejvhodnější. Konečně sám Beneš se vyjádřil o svém možném nástupu do funkce předsedy vlády jako o 

oběti, jež okolnosti vyžadují. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 70 a 72, s. 284–289 a 292–294. 

5 – Rozumí se Masarykova snaha udržet A. Rašína ve vládě i po odchodu národní demokracie 

z koalice. O svém úmyslu ohledně A. Rašína Masaryk informoval i Beneše. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, 

dok. č. 64a, s. 269. 

6 – Již na II. řádném sjezdu vojska, konaném 20. 5. 1919 v Tomsku žádali legionáři zastavení všech 

bojových akcí. Gen. Janin z obav, že by mohlo dojít k rozkolu mezi velením a legionáři, informoval čs. vládu. 

Situace vyvrcholila 9. 6. 1919 zatýkáním delegátů tomského sjezdu. Viz Boj o směr vývoje československého státu, 

I, dok. č. 82, s. 104–105. Srovnej též PICHLÍK, K. - KLÍPA, B. - ZABLOUDILOVÁ, J., Českoslovenští legionáři, s. 

246–247. Srovnej též Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, I, dok. č. 209, s. 274–

275. 

 

7 – Vjatka, rozumí se Kirov. Prvně se téma návratu čs. legií ocitlo na jednání konference 9. 7. 1919 a 

pak znovu 6. a 11. 8. Válečná rada v Paříži navrhovala, aby se 20 000 legionářů přepravilo zpět do ČSR ještě do 

konce roku 1919 přes Vladivostok a asi 30 000 vojáků, aby se vydalo napříč Ruskem přes Perm, Kirov, Petrohrad či 

Archangelsk. Byl by to poslední pokus využít alespoň část čs. legií k intervenční válce proti bolševikům. Vrchní 

velitel čs. vojska na Sibiři gen. Janin tento návrh odmítl se zdůvodněním, že armáda nebyla v té době bojeschopná. 

Viz PICHLÍK, K. - KLÍPA, B. - ZABLOUDILOVÁ, J., Českoslovenští legionáři, s. 250–251. Navíc vázla 

spolupráce čs. legionářů s Kolčakem. Zástupci USA na konferenci sdíleli stejné stanovisko, tedy evakuaci všech přes 

Vladivostok. Srovnej též PIPES, R., Dějiny ruské revoluce, s. 256. 

8 – Srovnej pozn. 2 k dok. č. 27. 

9 – 18. 6. 1919 napsal K. Kramář výzvu sibiřské armádě, jejím prostřednictvím se pokusil o začlenění 

armády do Kolčakovské akce. Viz KRAMÁŘ, K. Projev dra Kramáře k našemu vojsku, in: Československý denník, 

1919, roč. 2, č. 204, 31. 8., s. 2. Srovnej HERMAN, K. - SLÁDEK, Z., Slovanská politika Karla Kramáře, s. 55. 

Naproti tomu 23. 6. 1919 zaslal E. Beneš W. Churchillovi memorandum se zcela protichudnými požadavky, a na 

nepříznivé zprávy ze Sibiře reagoval ještě i telegramem, adresovaným čs. vojákům do Omsku, viz Vláda 

Československé republiky armádě v Sibiři, in: Československý denník, 1919, roč. 2, č. 151, 1. 7., s. 1. Srovnej 

Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920, I, dok. č. 267, 268, s. 384–387 a Masaryk a Beneš ve 

svých dopisech, dok. č. 72 a 77, s. 292–294 a 300. 

10 – Rozumí se vládní krize. 

11 – Poté, co po volbách začalo sestavování rudozelené koalice a dosavadní vláda v čele s premiérem 

podala demisi, byl Kramář připraven odevzdat svou funkci vedoucího čs. delegace na konferenci ještě před podpisem 
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mírové smlouvy s Rakouskem. V takovém případě se měl stát jeho nástupcem E. Beneš a delegaci měl doplnit nově 

jmenovaný člen. 

12 – Jde o česko-polskou komisi sjednanou T. G. Masarykem a I. Paderewským, která měla vyřešit 

otázku sporného území – Těšínska. 

13 – Rozumí se A. Masaryková. 

 

 

/46  

1919, 26. června, [Praha] 

T. G. Masaryk podává K. Kramářovi podrobné informace o probíhajících jednáních ohledně složení nové koaliční 

vlády, a to na základě výsledků obecních voleb. Prezident rovněž referuje o své představě podoby nového kabinetu. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 3 listy 16,2 x 20,6 cm, psáno tužkou na s. 1–6. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, II. Praha 1969, dok. č. 76, s. 67–68. 

 

 

26/VI 19. 

Milý příteli, Váš poslední list se valně liší od předposledního; jsem rád, že posuzujete 

situaci klidněji. Předpokládám, že dostáváte podrobné (ofic[iální]) zprávy, a proto Vám podávám 

jen stručné výsledky jednání a uvažování. Po volbách strana s[ociálně] dem[okratická], opírajíc 

se o fakt, že obdržela nejvíce hlasů, poslala ke mně Tusara:1 je třeba rekonstrukce, straně, resp. 

soc[ialistickému] bloku, náleží většina míst ve vládě a žádá si také místa politická. Řekl jsem, 

aby mně podali svůj program a aby jednali s ostatními stranami. Sám se stranami jsem jednal a 

jednám. Národní sociálové přinesli nový požadavek: Národní shromáždění musí být [jako] 

takové upraveno podle výsledku voleb, netoliko vláda. Na moji otázku, mají-li socialisté 

skutečně většinu hlasů (Slovensko nevolilo!),2 řekli mně, že nová strana živnostenská3 se k nim 

připojuje, a že tedy budou mít circaa 56 % hlasů. Na každý způsob socialisté jsou odhodláni stát 

se vládní stranou; proti nim nelze tedy mít většinu. To je rozhodující. Agrárníci jsou ochotní se 

socialisty vytvořit vládní blok; ostatní strany mají být vyzvány, jak se rozhodnou. Slováci (= po 

výtce agrární) patřili by k tomu základnímu bloku.4 
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Vaši5 (dnes) chtí koalici, programově smluvenou, Národním shromážděním se nemá 

hýbat. 

Žádal jsem od socialistů program socializace; podají mně ho; vůbec má být program nové 

vlády přesně ujednán. 

Socialisté žádají si vedení; in concretob premiéra (Tusar); agrárníci chtí mít také (a z téhož 

důvodů) politické ministerstvo, tedy ministerstvo vnitra. Možná, že se shodnou na tom, aby 

socialisté měli ministerstvo vnitra (policii atd.). 

Konec konců běží o osoby. Největší obtíže jsou finance – obchod – vojsko. 

Půjde-li Vaše strana do vlády, pak prý může zůstat dr. Rašín; Národní socialisté přejí si 

Klofáče v ministerstvu národní obrany. 

Já zatím navrhuji stranám, abychom ustavili Hospodářskou radu = 15-20 nejlepších 

průmyslníků, obchodníků, finančníků, dělníků (odborářů i jiných), ekonomistů, kteří by pro 

ministerstva hospodářská (finance – obchod – železnice – ministerstvo práce a soc[iální] péče) 

byli poradním sborem. Ať nejlepší hlavy pracují s vládou o nápravu situace. Tento plán přijímají. 

Železnice mohou být přičleněny třeba obchodu nebo komunikaci; stačil by gener[ální] 

ředitel nebo něco podobného.6 Odchod ministra Zahradníka by tím byl (jemu) usnadněn. Ale tato 

a jiné redukce jsou věcí podružnou. 

Pro vojsko7 ještě nevím jak. Kolega Klofáč musí být ve vládě; to vyplývá z přirozenosti 

jeho strany a jeho poměru ke straně a ve straně.8 

Dr. Stránský by mohl být v justici; tam se lépe uplatní. 

Vedu rekonstrukci demokraticky: většina by si přála můj diktát, ale jak znám stranické 

poměry, za chvíli by vznikly spory a odboj proti nestraníkům. Nejlepší odborníci, vím, viseli by 

bez vzduchu; proto budu moci diktovat jen v nejkrajnějším případě a jen jednoho, dva, ne více. 

Vaši k Vám pošlou někoho (redaktora Síse?),9 kdo by Vám sdělil všecky podrobnosti; 

ostatně čtete-li hlavní listy, musíte znát situaci a otázky osobní. 

Jak jsem Vám referoval – nepočítají s Vaším premiérstvím. A opravdu byste chtěl zůstat 

mimo nás všecky?10 Co s tou Paříží?11 (Vaše paní si to přála.) 

Budu teď v Kolodějích.12 Pátý rok, co jsem žil jen v městech a bez prázdnin; prázdnin 

nebudu mít ani teď, ale alespoň trochu lepšího vzduchu a zeleně. Jenže dojíždím sem a celý den 

je zabrán poradami atd. Je zajímavé pozorovat, jak naše publikum je „monarchické“! 

Poručení doma! Váš 
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Masaryk. 

 

a – Circa, tj. kolem, asi, přibližně. 

b – In concreto, tj. konkrétně. 

1 – Sociální demokraté po vítězství ve volbách, ve kterých získali 935 tisíc hlasů, delegovali k jednání 

s prezidentem o sestavení nové vlády V. Tusara. 

2 – Obecní volby se konaly na území Čech, Moravy a Slezska. Volby na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi byly odloženy, protože velkou část území ovládaly jednotky B. Kuna a v západní části Slovenska bylo 

vyhlášeno stanné právo. 

3 – Rozumí se Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská. V nově sestavené 

Tusarově vládě nakonec zástupci této strany nezasedli. 

4 – Společně se sociálními demokraty, čs. socialisty a agrárníky by doplňovali nový kabinet 

rudozelené koalice. V Tusarově vládě měli pak Slováci tříčlenné zastoupení. 

5 – Rozumí se Čs. národní demokracie. 

6 – Ministerstvo železnic zůstalo. V Tusarově vládě ho obsadili socialisté, nejprve J. Stříbrný a od září 

1919 E. Franke. 

7 – Rozumí se ministerstvo národní obrany, v jehož čele stál již v Kramářově vládě socialista V. 

Klofáč. Svůj post udržel i ve druhé koaliční vládě. Avšak Masarykovo přesvědčení o neschopnosti Klofáče zastávat 

tuto funkci vedlo k očekávání, že Klofáč sám po určité době z vlády odejde. 

8 – Rozumí se Čs. strany socialistické, jejímž předsedou V. Klofáč byl. 

9 – F. Sís se s Kramářem v Paříži setkal 1. 7. 1919. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 

75, s. 297–298. 

10 – Srovnej dok. č. 45. 

11 – Rozumí se úřad vyslance v Paříži. 

12 – Zámek v Kolodějích u Prahy se stal na přechodnou doubu prvním venkovským sídlem prezidenta, 

následovaly Hluboš a Lány. 
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1919, 26. června, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o blížícím se termínu podepsání mírové smluvy s Německem a o svém záměru 

odstoupit z úřadu nejvyššího delegáta čs. vlády v Paříži. Žádost o pozdržení jmenování nově sestavené vlády právě 

s ohledem na podpis versailleské mírové smlouvy. 
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Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist formátu 15,9 x 20,6 cm, psáno perem 

na s. 1–2. Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

26/6 19. 

Milý příteli, jak vidím z novin, jiných zpráv nemám, blíží se věci u nás k rozhodnutí.1 

Doufám, že budu moci ještě podepsati mír s Německem - v sobotu nebo v pondělí.2 Zatím 

také ještě vykonám poslední, co mohu, ve prospěch republiky ohledně sumy,3 kterou budeme 

musit platiti, - a pak odejdu. 

Přiznám se Vám, že mne přešla chuť nejen na opozici, nýbrž vůbec na jakoukoliv 

veřejnou činnosť v republice. K čemu?! Udělal jsem dost, mé svědomí je klidné - a je pod mou 

důstojnost rváti se o místo k práci. Za všecku opravdu naprostou loyálnosť odcházím s pocitem 

hlubokého ponížení. Tak se to nedělá! Strany, kterým jsem obětoval všecky stranické zájmy, pro 

které vysvlékl jsem úplně straníka, aby umožněn byl společný postup všech stran, mohly najíti 

slušnější formu, aby mne daly výpověď. Je to konečně také dobře. Kdyby mne přešla nynější 

nálada a já chtěl se vrátit do politického života, nebudu mít alespoň žádných ohledů a závazků, 

ničím vázané ruce. 

Ale nechci Vás unavovati svou náladou. 

Mám k Vám poslední prosbu: Nejmenujte dřív nový kabinet, než bude podepsán mír s 

Německem.4 Těch několik dní to snad republika i se mnou vydrží. - Já Vám potom pošlu 

formální žádosť za zproštění mne úřadu plnomocníka Vašeho při mírovém jednání - a Vy 

vystavíte plnomocenství mému nástupci,5 který s Benešem podepíše ostatní mírové smlouvy.6 

Já asi odjedu někam k moři, abych se nadýchal čistého vzduchu. Tam se v klidu rozhodnu 

o dalším. 

S přátelským pozdravem Váš 

Kř 

 

1 – Rozumí se vyřešení vládní krize a sestavování nového kabinetu. 

2 – Mírová smlouva s Německem byla podepsána v sobotu 28. 6. 1919 ve Versailles. 

3 – Rozumí se podíl ČSR při platbě reparací. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 38. 

4 – Nový kabinet v čele s premiérem Tusarem byl jmenován 8. 7. 1919. 
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5 – Rozumí se vedoucímu čs. delegace na mírové konferenci. Kramář nakonec na konferenci setrval až 

do podepsání mírové smlouvy s Rakouskem 10. 9. 1919, přestože již v té době nebyl ministerským předsedou. 

Srovnej Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 76 a 77, s. 299–300. 

6 – Ještě do konce roku 1919 byla podepsána mírová smlouva s Rakouskem a Bulharskem. Až v roce 

následujícím přišla na řadu ujednání s Maďarskem, Tureckem. 
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1919, 1. července, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o nedostatečnosti oficiálních zpráv, zasílaných do Paříže. Dále o úvahách nad 

Kramářovou budoucí úlohou v československém veřejném dění. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,3 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, II, dok. č. 78, s. 68. 

 

 

1/VII 19. 

Milý příteli, vidím z Vašich dopisů, jak Vaše nálada se mění: dělám si z toho závěr pro naše 

poměry příznivý, že totiž jste nezanevřel úplně a že nastane dohoda i s Vašimi nejtužšími 

odpůrci. V té věci chci však říci tolik, že nebylo žádného plánu proti Vám (Vaší osobě), jak 

někdy předpokládáte. Myslím, že jsem běh událostí stopoval dost pozorně. 

Rozumí se, že vyčkám s jmenováním, než bude podepsána smlouva s Němci a možná i 

s Rakousy;1 naléhal jsem na to, aby vláda i Vaše strana s Vámi osobně jednaly. Byl k Vám poslán 

posl[anec] Sís.2 

A všecky strany se shodly, abyste mohl s námi dále pracovat: udělá se prý II. komora 

ihned a Vy budete prezidentem.3 Bylo by to místo stálé. 

Že mám mnoho starostí s rekonstrukcí4, nemusím Vám vykládat. 

Chtěl bych ještě vyložit, proč jsem Vám o podrobnostech krize nereferoval obšírněji: 

Předně Vám dávali zprávy Švehla aj.; a hlavně, nechtěl jsem Vám kalit náladu, abyste měl co 

největší klid pro svou práci v Paříži. Mimo to, jsou to věci malé, nepadají na váhu. 
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Konečně: o programu nastávající práce promluvíme si, doufám, ústně. Jestli Vás zajímají 

naše problémy, pak se nedáte vyrušovat tím, co se děje: řekl jsem Vám už jednou, že jsem měl 

dojem, že Vás naše vnitřní politika nezajímala dosti, – Rusko Vás táhlo více, a proto jste také šel 

do Paříže. Já na Vašem místě bych do Paříže nebyl šel, byl bych pracoval (a čelil) doma. Ale o 

tom všem, jak řečeno, ústně. 

Pozdravení doma! 

Váš 

Masaryk. 

 

1 – Srovnej pozn. 2 a 4 k dok. č. 47. 

2 – Viz pozn. 9 k dok. č. 46. 

3 – Rozumí se senát. Revoluční národní shromáždění ČSR bylo jednokomorové. Druhou komoru 

parlamentu zavedla teprve ústava z roku 1920. Senát byl zřízen jako volený 150členný orgán. Kramář otázku 

předsednictví senátu probíral s Masarykem znovu 11. 1. 1920. Po jejich vzájemném rozhovoru si Masaryk 

poznamenal: „Prezidentem senátu? Nechce se dát k ledu.“ Viz AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. 

4 – Rozumí se rekonstrukce vlády. Viz dok. č. 46. 
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1919, 2. července, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o rozladění způsobeném děkovným telegramem Národního shromáždění, 

adresovaným pouze E. Benešovi, - následuje žádost o okamžité odvolání z postu vedoucího československé vládní 

delegace v Paříži. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist 15,9 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–2. 

Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

2/7 19 

Milý příteli, dále nemohu! Snesl jsem, že páni, tvořící nové ministerstvo a novou většinu, 

mně nenapsali ani jedno slovo přátelské, v kterém by mne prostě řekli, že nová situace po 

volbách žádá nové utvoření poměrů,1 a kterým by se se mnou v dobrotě a přátelství rozloučili, 

když jsem s takovou úzkostlivou loajálností staral se vždycky vyplňovati úkol nestranného 
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prostředníka v koaliční vládě,2 snesl jsem to, poněvač jsem věděl, jaké důležitosti ohromné pro 

budoucno jsou práce mírové konference pro nás a zejména práce v oboru hospodářském a 

finančním, které jsem vzal na sebe, i poněvač jsem věděl, že hlavní boj teprv nastane, až 

Rakušané odpoví3 a bude se s nimi jednati, a nechtěl jsem, aby v této kritické chvíli někdo jiný, 

neznalý poměrů a neznámý těm, kteří rozhodují, musil hájiti zájmy naší republiky, snesl jsem 

všecko to úžasné jednání se mnou, – ale když Národní shromáždění mne veřejně s takovou 

hrubostí urazilo, že nemá pro mne víc uznání4 než pro každého technického poradce naší 

delegace, byla míra mého stoického klidu dovršena a já jsem nucen učiniti ze všeho své důsledky. 

Od té chvíle, kdy jsem telegramy četl, prožívám přímo duševní krizi a nikdy neměl jsem pocit 

takové hanby a takového ponížení. Zdržel jsem se, že nenapsal jsem odpověď ihned, byla by 

vypadla velmi zle. Čekal jsem, až přebolí mi to, co se stalo, abych dovedl napsati vše s klidem a 

po zralém rozmyslu. Prosím, abyste mě laskavě telegrafoval o zproštění mé funkce5 a já v 

několika dnech odjedu z Paříže. 

Lituju, že vše tak končilo, – a jen jsem rád, že sám nijaké viny necítím a že vím, že jednou 

spravedlivá historie uzná, co jsem zde vykonal, třeba bez každé reklamy. 

Ptáte se, co je s Paříží. Nerozumím tomu. Už jsem Vám napsal v souhlasu s Benešem, že 

nemohu být jako bývalý mininisterský předseda nikdy vyslancem, zejména už ne tam, kde jsem 

byl a působil jako ministerský předseda.6 

Zmínil jste se v jednom listě, že se mluví o souboji mezi Vámi a mnou. Neodpověděl jsem 

na to, poněvač bych to byl považoval za nedůstojné na to odpovídati. Ale nyní, kdy věci vzaly 

takový průběh, chci Vám jen říci a připomenouti, že jsem Vám na nádraží při Vašem příjezdě 

řekl, že bych chtěl, aby nic nás nikdy víc nerozloučilo.7 

Srdečně Váš 

Kř 

 

1 – Rozumí se situace po obecních volbách, na jejichž základě byla vytvořena koaliční vláda 

socialistických stran a agrárníků. 

2 – Rozumí se vláda všenárodní koalice, vedená K. Kramářem. 

3 – Rozumí se odpověď rakouské vlády na návrh mírové smlouvy. 

4 – Po podepsání mírové smlouvy s Německem 28. 6. 1919 a definitivním zabezpečení čs. hranic 

zaslalo Revoluční národní shromáždění do Paříže děkovný telegram za úspěchy, ale adresovalo jej pouze ministru 

zahraničí Benešovi - přestože Kramář byl vedoucím čs. mírové delegace. O tom, že se Kramáře tento přístup dotkl 
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informuje Masaryka E. Beneš v dopisu z 30. 6. 1919. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 75, s. 297–

298. Viz též Kramářův soud nad Benešem, s. 48. 

5 – Rozumí se funkce vedoucího čs. vládní delegace na mírové konferenci. 

6 – Srovnej pozn. 11 k dok. č. 46. 

7 – Rozumí se Kramářův projev při příležitosti Masarykova návratu ze zahraniční akce zpět do 

Československé republiky dne 21. 12. 1918 do Prahy na bývalém nádraží Františka Josefa I. Viz pozn. 1 k dok. č. 4. 
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1919, 2. července, [Paříž] 

K. Kramář zasílá T. G. Masarykovi oficiální žádost o sproštění úřadu zástupce Československé republiky na 

mírové konferenci v Paříži. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist formátu 15,9 x 20,6 cm, psáno perem 

na s. 1. Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

 

 

2/7 19. 

Velectěný pane prezidente, 

pozdravné telegramy, zaslané Národním shromážděním pařížské mírové delegaci jsou 

mně důkazem, že Národní shromáždění neklade obzvláštní váhu na mou práci, vykonanou 

v Paříži.a1 

Prosím Vás tudíž, abyste laskavě zprostil mne úřadu zástupce Československé republiky 

na mírové konferenci v Paříži a jmenoval místo mne jiného delegáta, který by s ministrem dr. 

Benešem mírové práce skončil a mírové ujednání podepsal. 

Smím dojista Vás také žádati, abyste o tomto mém rozhodnutí učinil sdělení panu 

předsedovi Národního shromáždění.2 

Znamenám se Vám s veškerou úctou 

oddaný 

Kramář 
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a – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. Nad textem poznámka T. G. Masaryka: Nelze 

uveřejnit! Škodilo by nám i Kramářovi. 

1 – Viz pozn. 4 k dok. č. 49. 

2 – Rozumí se Fr. Tomášek, předseda Revolučního národního shromáždění v letech 1918–1920 a poté 

až do roku 1925 předseda poslanecké sněmovny. 
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1919, 3. července, [Paříž] 

K. Kramář zdůvodňuje T. G. Masarykovi správnost svých názorů a přesvědčení v tzv. ruské politice – obhajuje tím 

i svou absenci a hlavně nezájem o vnitropolitické poměry domací. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–6, k. 700. Originál, rukopis, dvojlist 15,9 x 20,6 cm, psáno perem na s. 1–3. 

Záhlaví: Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka, F. Nečásek – J. Pachta – E. Raisová (vyd.), Praha 

1953, dok. č. 3/II, s. 15–16. 

Dokumenty o protisovětských piklech československé reakce, F. Nečásek – J. Pachta (vyd.), Praha 1954, dok. č. 12, 

s. 41. 

 

 

3/7 19 

Milý příteli, aby nebylo nedorozumění! Myslíte, že mne informoval o všem Švehla, slyšel 

jsem, že mně psal Tusar.1 Konstatuji, ani od Švehly, ani od Tusara nemám ani řádky: v tom je to, 

co mne tak uráží a v čem vidím neloajálnost a nedostatek nejprimitivnějších ohledů. 

Ohledně Ruska chtěl bych jen tolik říci: Mojí nejhlubší vírou, celým mým politickým 

krédem je, že naše, naše budoucnosť závisí od budoucnosti Ruska. Mám Rusko rád, velmi rád, 

ale pracuju-li pro Rusko, vím, že nejlépe a nejbezpečněji pracuji pro nás, pro náš národ, který 

přece snad více miluji, než si myslíte. A myslím, že proň pracuji tak víc, než kdybych se staral o 

vyrovnání stranických apetitů jedné nebo druhé strany, Švehly nebo Tusara. Snad to nepomáhá 

mé kariéře v Čechách - ale buďte ubezpečen, že jsem víc zachránil pro naši budoucnosť, pro náš 

poměr k Rusku, než si kdo myslí, když v nejkritičtější chvíli tohoto poměru u nás dělá ruskou 

politiku bolševik pan Maxa - a když všichni Rusové, kteří jsou v Praze, přímo mrazivě jsou 

dotčeni chladem, s kterým jsou přijímání.a 
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Přátelství se cení podle chování se ve chvílích zlých: mocného milovat dovede každý 

chám - nešťastnému být věrným a oddaným je mravní velikostí národa. 

My svou bolševicko-socialistickou pražskou politikou zbolševizovali naši armádu v 

Sibiři, jsme na tom připraviti se o všecky plody ohromného díla, které jsme v Rusku vykonali pro 

Rusko, sebe i Slovanstvo, - a tu se nedivte, že aspoň jáb chci ukázati Rusům hodným a dobrým, 

že jsou lidé v Čechách a ne poslední, kterým láska i věrnosť k Rusku a Slovanstvu nebyla láskou 

k strýčku – bohatému. Vy jste Savinkovu umožnil velikým gestem první protibolševickou 

revoluci2 – v těžké chvíli -, Savinkov má skoro slzy v očích, když o tom vypravuje. Lidi 

zapomínají na lásku a štěstí - ale nezapomenou, kdo jim byl věrným, když všichni je opustili. 

Budete mně ještě jednou vzpomínati, že jsem nečinil tak zle, když jsem se nepoddával 

nemravnému bolševickému teroru v Čechách a zůstal tím, čím jsem celý život byl, a sice nejen 

slovem, nýbrž také skutkem! 

Srdečně Váš  

Kř 

 

a – Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka i Dokumenty o protisovětských 

piklech editují bez tohoto a následujícího odstavce, zachovávají pouze první větu Ohledně Ruska chtěl bych jen tolik 

říci. 

b – Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka i Dokumenty o protisovětských 

piklech editují bez vyznačení s vloženým: se. 

1 – Srovnej dok. č. 48. 

2 – Jedná se zřejmě o finanční podporu ve výši 200 000 rublů, kterou Masaryk B. Savinkovovi poskytl 

při jednáních s ním 2. a 5. 3. 1918 v Moskvě. Viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Pachta, k. 492. Viz též 

MASARYK, T. G, Světová revoluce, s. 233–235. Srovnej SCHENK, Antonín, Ústav T. G. Masaryka, in: Mám jen 

knihy a skripta, cenná práce životní. 70 let Masarykova ústavu, Praha 2002, s. 277. Příp. též Dokumenty a materiály 

k dějinám československo-sovětských vztahů, I, dok. č. 28, s. 54–55. 
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1919, 5. července, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o zamítnutí premiérem dožadované rezignace na post vedoucího československé 

vládní delegace v Paříži. 

 

Originál dopisu 
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ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,2 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

5/VII 19. 

Milý příteli, Vaši rezignaci nerad bych uveřejnil:1 byl jste příliš rozrušen, a proto 

vytryskla ta polemika s Národním shromážděním. Není toho třeba. 

A do jisté míry jsou spoluvinni také Vaši lidé;2 alespoň mně Tomášek věc vysvětloval, že 

dal hlasovat3 o návrhu, ale že z Vaší strany nebylo žádného odporu ani upozornění, – teprve 

druhý den se probudil esprit d´escalier.a 

Nemohu Vám vypisovat celý systém práce na všecky strany, abych zabezpečil klidný 

vývoj, – nemějte strachu, půjde to poměrně snadně a bez velikých otřesů. Ve Francii a Anglii 

věci nejdou snáze! Hůře!! 

Budu rád, až Beneš bude doma: někdo, kdo stále bude ve styku s ostatními ministry. 

Pozdravení doma! 

Váš 

Masaryk. 

 

a – Il a l´esprit de l´escalier, tj. opožděně, má dlouhé vedení. 

1 – Rozumí se Kramářova žádost o zproštění funkce vedoucího čs. vládní delegace na pařížské mírové 

konferenci. Viz dok. č. 50 a pozn. 5 k dok. č. 47. 

2 – Rozumí se představitelé Čs. národní demokracie. 

3 – Rozumí se hlasování v Národním shromáždění, týkající se návrhu na zaslání děkovných telegramů 

čs. delegaci do Paříže. 
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[1919, 7. července, Paříž]a 

K. Kramář T. G. Masarykovi o své demisi. Dále o situaci na Sibiři, především mezi čs. legionáři, čekajícími, zda 

se pařížská Válečná rada rozhodne pro jejich bojové využití či pro úplnou evakuaci. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, list 19,3 x 15,4 cm, psáno perem na s. 1. 
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Milý příteli, do duše jsem se zastyděl, když jsem četl v protokole ministerské rady, že 

Angl[ičané], Američané a Francouzi žádají zvláštní záruku za půjčky:1 Turecko! Bože, kam jsme 

to přivedli! Naše koruna zde klesla ze 30 na 26 c[en]t[ů]. 

Jede k Vám Berka. Když jsem od něho slyšel, že naši hoši2 zůstanou nebo půjdou 

kamkoliv, když jim přikážete, myslil jsem si, že byste mohl udělati největší dobrodiní našemu 

národu na všecku budoucnosť, kdybyste jim poručil, aby šli nejkratší cestou na Vjatku a 

Petrohrad,3 jak by vlastně chtěli. 

A řekne Vám, že za žádnou cenu s bolševiky jednat nebudou. Zprávu o tom, že mám 

podat demisi od vlády, které jsem předsedou, dostal jsem včera v poledne.4 Zároveň, že Tusar je 

pověřen sestavením kabinetu.5 Opravdu, tak se ještě nikdy a nikde s nikým nejednalo. 

Beneš Vám napíše o nebezpečí, které nám hrozí teritoriálně.6 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Datováno podle obsahu. Srovnej pozn. č. 4. Viz též Kramářův soud nad Benešem, s. 102. Lze 

předpokládat, že nejpozději byl dopis doručen 18. 7. 1919, kdy se v diáři T. G. Masaryka objevuje záznam „Berka 

(Sibiř)“ (AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–1, k. 69). 

1 – Vláda jednala o půjčkách na zasedání 1. 7. 1919. Viz Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád 

z fondu Předsednictva ministerské rady, č. 92, s. 78. 

2 – Rozumí se čs. legionáři v Rusku. 

3 – Srovnej pozn. 6 a 7 k dok. č. 45. 

4 – Vláda přijala návrh demise na zasedání 4. 7. 1919. K. Kramář dostal oficiální zprávu o usnesení 

vlády, současně s dotazem, zdali se k demisi připojuje, dne 6. 7. Demisi pak oficiálně podal 7. 7. 1919 jménem 

nepřítomného předsedy vlády A. Švehla. Kramář se k ní připojil telegramem podaným v Paříži 7. 7., který byl 

následujícího dne doručen Švehlovi. Viz AMZV, f. Telegramy došlé a odeslané I, 1919, svazek 800–1000, č. 904. O 

otázkách souvisejících s demisí vláda jednala také ještě 8. 7. 1919. Téhož dne, poté co Švehla společně s Masarykem 

podepsali příslušné listiny, byla Kramářova vláda všenárodní koalice rozpuštěna. Srovnej Katalog a rejstříky 

k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictva ministerské rady, č. 93, s. 78–79 a též článek Rozhovor s dr. 

Kramářem o jeho demissi, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 166, 16. 7., s. 1. 

5 – Krátce po obecních volbách navrhl prezident Masaryk Švehlovi, aby se stal premiérem. Švehla 

však upřednostnil řízení ministerstva vnitra. Sociální demokraté, jako vítězové voleb, požadovali, aby se předsedou 
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vlády stal příslušník nejsilnější strany. Masaryk jejich žádosti sice vyhověl, neobrátil se však na předsedu strany, ani 

na členy z jejího vedení, ale sestavením vlády pověřil poslance V. Tusara. 

6 – Edice Masaryk a Beneš ve svých dopisech tento dopis neobsahuje. 
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1919, 7. července, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o úspěšně završeném jednání s francouzským ministrem obchodu E. Clémentelem 

v záležitosti celních tarifů. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. 

 

 

7/7 19 Před odjezdem kurýra. 

Milý příteli, jsem rád, že jsem na sklonku své činnosti mohl republice prokázati ještě 

službu myslím dost vážnou. 

Ministr obchodu, pan Clémentel, mně po předchozím jednání právě slíbil, že předloží 

vládě1 návrh, aby bylo dekretem vlády ustanoveno, že na provenience československé bude do 

31. 12. 1919 užito tarifu bývalého rakouského proti minimálnímu tarifu našemu. Zároveň se 

řekne, že budeme jednati o tarif speciální pro zvláštní výhody na určité zboží, jak to odpovídá 

novému zákonu francouzskému, který nezná víc „Meistbegünstigungs Klausel“.a U nás bude 

kontrolována provenience, – aby nepašovali přes nás z Německa, zvláštními úředníky 

francouzskými, jako se to zavedlo ve Švýcarsku pro zboží vyvážené do Francie. Pan Clémentel 

slibuje, že dekret asi do týdne vyjde. 

Je to opravdu neobyčejná laskavosť francouzské vlády a umožní nám to konkurenci. 

Chtějí, abychom co nejdřív udali, mnoho-li cukru, dříví, chmele, skla atd. bychom mohli 

vyvážeti. Chtějí to mít oficielně, aby to oficielně sdělili syndikátům. 

Prosím, abyste o tomto učinil sdělení nové vládě.b 

Srdečně Váš 

Kř 
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a – Meistbegünstigungsklausel, tj. doložka nejvyšších výhod. 

b – Dopis po straně zatržen T. G. Masarykem. 

1 – Rozumí se vládě francouzské. Srovnej Boj o směr vývoje československého státu, II, dok. č. 23, s. 

28. 

 

 

/55  

1919, 8. července, Praha 

T. G. Masaryk a A. Švehla (jako ministr vnitra a zastupující ministerský předseda) zasílají K. Kramářovi oficiální 

sdělení o jmenování nové koaliční vlády v čele s premiérem V. Tusarem a zároveň vyslovují dík odstupujícímu 

premiérovi za zásluhy ve prospěch republiky. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, dvojlist 16,2 x 19,3 cm, strojopis na s. 1. Záhlaví: President Československé 

republiky. Adresa: Pan dr. Karel Kramář, v Praze. Tamtéž koncept, strojopis.1 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–35, k. 594. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. ÚTGM/2, sign. VIII, k. 69, sl. 422, č. 5101. Fotokopie strojopisného konceptu. 

SÍS, V., Karel Kramář : 1860–1930 : život a dílo, s. 301. 

Dr. Karel Kramář : život – dílo – práce vůdce národa, V. Sís (vyd.), Praha 1936, s. 229. 

MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 143. 

OPAT, J., Průvodce životem, s. 330. 

 

 

V Praze, dne 8. července 1919.a 

Milý příteli,  

nové rozvrstvení politických sil a stran, způsobené volbami, přivedlo rekonstrukci vlády; 

ministerským předsedou bude člen největší politické strany, posl[anec] Tusar.b2 Proto Vám 

děkuji, že jste v organizaci prvé vlády jakožto mocný faktor věnoval svou celou politickou 

autoritu; nepochybuji, že se záhy najde ústavní možnost, abyste svých sil mohl dále veřejně 

užívat k prospěchu naší republiky. Vaše zásluhy v Paříži s povděkem uznávám; vím, jak úspěšně 

jste pracoval v oboru hospodářském a zejmena komunikačním. 

Váš 

A. Švehlac       T. G. Masaryk. 
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a – Číslovku dne dopsal perem T. G. Masaryk. 

b – T. G. Masaryk dopsal perem slova: poslanec Tusar. 

c – Sís edituje bez podpisu A. Švehly. 

1 – Koncept získal archiv jako přírůstek v roce 1968. 

2 – Dne 8. 7. 1919 byla na základě volebních výsledků jmenována nová vláda v čele se sociálním 

demokratem V. Tusarem. Tato vláda tzv. rudozelené koalice byla spojením čs. socialistických stran a agrárníků 

s podporou Slovenského klubu a pokrokové strany. V nové 16členné vládě měly politické strany (s výjimkou 

pokrokářů) paritně po čtyřech ministerských postech, k tomu tři zástupci slovenských politických stran a E. Beneš 

jako nestraník. 
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1919, 9. července, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o své nespokojenosti s dosavadním vývojem v samostatném Československu; kritika 

poměrů i politické reprezentace státu a vyjádření obav (mezinárodní hledisko) z tendencí ve společnosti po nástupu 

vlády rudozelené koalice, z tendencí posilujících socialistické hnutí v ČSR. Následně o atentátu na svou osobu, o 

způsobu sestavování vlády za spoluúčasti prezidenta, o svém rozporu s A. Rašínem a o tzv. Švihově aféře. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,3 x 19,3 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

Président du Conseil des Ministres de la République Tchécoslovaque. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. V–VIII–15g/115, k 294. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–76, k. 635. Opis, strojopis. 

Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 80 – příloha a, s. 305–308. 

OPAT, J., Průvodce životem, s. 330–332. 

 

 

9/7 19 

Milý příteli, nehněvejte se, řeknu-li Vám několik upřímných slov. Díváte se na věci 

poněkud lehce. To všecko, co se děje v Čechách, má daleko hlubší podklad, než si myslíte, – a je 

prováděno velmi chytře a velmi systematicky. Je to renesance všech zbabělců, všech, kteří se 

třásli a báli, všech, kteří chtěli Rakousko – tedy všech slabých elementů národa –, a na druhé 

straně pomalé vítězství bolševismu, ne krvavého, násilného – nýbrž pomalého, opatrného a 

rozkladného, horšího a nebezpečnějšího, než by mohl býti i chvilkový úspěch revoluce. 
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Já jim jsem v cestě. Jsem přesvědčen, že o atentátu Šťastného věděl dr. Houser a jeho 

společnost.1 Byly toho makavé indicie – ovšem naše soudy a policie nenajdou nebo nesmějí najíti 

nic. Když se to nepodařilo násilím, jde to jinou cestou. Především se prohlásí, že pracuji 

s černosot[n]ěnci, že je to věc rodinná, – ač ten, který to v Pr[ávu] l[idu] píše (Škatula),2 ví 

z Paříže, že všecko, co jsem dělal, bylo smlouváno se Savinkovem a pak s kn[ížetem] Lvovem. 

S týmiž, se kterými jednal Beneš. A druhé, co bylo nutno, bylo udělat ze mne člověka 

k ničemu, který v Paříži nedělal nic, než se staral o své „rodinné záležitosti“. V této věci už 

pracoval jeden z nejpodivnějších (zdvořile řečeno) českých lidí, bezsporný bolševik nyní a zítra 

to, co bude zase silné a hrozivé, pan Maxa. Jeden z nejfalešnějších lidí, které jsem kdy poznal. 

Odtud depeše Národního shromáždění3 – na jeho návrh (v řeči!). To všecko já cítím a také vím. A 

k tomu přirozenému hnusu nad vším tím ošklivým u mne přichází strach o naši budoucnosť. 

Není nic tak hezké, jak se utěšujete. Stivín řekl komusi: Modráčka posadíme na nějaké 

místo, Habrmana pošleme do Ameriky – a budeme pány. A neslyším o ničem, než že má 

Habrman jít do Washingtonu.4 

A s Vámi! Vy jste ponejprv měl možnost utvořit kabinet – dobrý a silný. A celý národ by 

býval s Vámi – i proti Národnímu shromáždění. A celý národ by vítal, kdyby naše vláda měla 

vůli i energii v Čechách čistit. Přirozeně nejen v krámech keťasů, u kariéristů úředních, u těch, 

kteří se v různých centrálách obohacují, – nýbrž i u agrárníků a politicky u bolševiků.a 

Nic z toho se nestalo. Vy jste mně vyčítal, že jsem byl neopatrný při sestavování kabinetu. 

Vidíte a já neměl vůbec žádnou moc a žádný vliv – byla to i zákonně volba stran. Vy jste měl 

zákonný vliv a Vám přinesli pana Tusara jako ministerského předsedu, - kterého byste 

dobrovolně nikdy a nikdy nemohl jmenovati, poněvač znáte jeho antecedencieb i všecko, co je 

okolo něho. Je schopný, je oportunista – ale přece jen Československá republika má právo, aby 

její přední reprezentanti vydrželi alespoň nějakou zkoušku na politickou a osobní mravnosť. Vy 

jste neodporoval intrice pana Tusara a Švehly, dal jste tomu sankci svým prohlášením, jak je 

koalice agrárně-socialistická přirozená a žádoucí, nehněvejte se, k úžasu všech lidí neúčastněných 

–, a nyní Vám pan Švehla s Tusarem přinesli prostě hotového ministrprez[identa] i ministra 

vnitra a Vy jste to musil přijati, ač víte, co pro naši mladou republiku, pro její mravní i peněžní 

úvěr za hranicí znamená socialistický ministrprezident, a víte, co byl pan Tusar.a 

A všichni doma si řeknou, že si prezidentskou moc představovali jinak. 
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Nejste ovšem sám tím vinen. U nás jsou divné poměry. Já Vám, jako upřímný přítel, 

otevřu srdce. Řeknu Vám, o čem jsem všem nemluvil ani se svou ženou. Do Švýcar mne poslali – 

ani jsem na to nemyslil.5 Zatím se stal převrat. Když jsme se vrátili a lid nás vítal, řekl mně Rašín 

jménem svým a Švehly: poněvač nás vítali a já jim prý nepoděkoval: my jsme převrat začali a my 

jej doděláme. Já byl předsedou Národního výboru a mne nechali do sezení Národního výboru 

choditi jako hosta. O ničem mně neřekli, všecko vyřizovali sami. A nyní, když jel jsem do Paříže, 

prosil jsem, aby se se mnou o hlavních věcech radili. O ničem mně neřekli ani slova. Nedověděl 

jsem se nic až z novin, o Rašínově reformě, s kterou jsem nesouhlasil, neporadili se se mnou o 

změně ústavy, o ničem. Zase to byl rašínovsko-švehlovský systém z Národního výboru. Ovšem 

myslím hlavně poslední. Vás Švehla měl při svém smlouvání se se socialisty – o které[m] vím od 

Velikonoc – za pomocníka. A nyní Vám na talíři dali Tusara: Friss Vogel oder…ac A Švehla sám 

při tom hraje úlohu duped – a vítězi chtějí býti – budou? – bolševici ze soc[ialistického] tábora. 

Tak já se dívám na věci, nyní už klidně. Jen jsem se do duše styděl, když jsem četl, že má 

být Fiedler ministrem. Opravdu už prémiee na šplhavství a obojživelnictví. A nyní musím čísti 

v telegramu: Fiedler odmítl ministerstvo financí. – Přál bych Vám viděti ty lidi zde, kteří za války 

chodili u nás s oprátkou na krku, – nevědouce, kdy bude zatáhnuta. – To je hrozné, nejstrašnější 

mravní rozklad. Píšu Vám to všecko, abyste v klidu v Kolodějích o tom všem přemýšlel. Víte, že 

jsem chtěl, abyste zachoval sobě i nám svou autoritu. Potřebujeme jí. Ale musí se ukázati – ne 

dáti se vláčeti agrárně-socialistickou intrikou. Vím, že Tusar posud není bolševik, sám zde 

ministru Clémentel říkám, že je lépe obětovat ministrprezidenta a vládu, dát vládu socialistům 

umírněným, než míti výbuch bolševismu.f Sám však vidím, že to všecko nezabrání dalšímu 

vývoji, nebude-li bolševismus zničen v Rusku a nepřijde-li zas něco, co pobouří celý národ 

nacionálně, jako Slovač.6 Falanga agrárníků s námi, Slováky a event[uálně] katolíky byla 

přirozená hradba proti nebezpečí bolševismu – nyní hlavní opora, agrárníci, ztratili možnost být 

na stráži. Přijdou, až všecko bude padat, – pozdě! – Nemluvím ani o německé politice Práva lidu 

– je to prostě internacionální bolševismus ve prospěch Německa, řízený z Německa v Itálii, 

Francii, Anglii, jako u nás. Lituji Beneše. A na konec! Ukázalo se z aktů, že Voldánová měla 

pravdu.7 Ubohá žena! Nemyslíte, že byste jí měl napsati několik slov? Představte si, co mohlo 

všecko být, kdyby byl Šviha mezi námi za války jako předseda Národně soc[iální] strany! 

Tak jsem Vám řekl, co jsem měl na duši. Ještě jen, že mne přece jen mrzí, že necítíte, jak 

hrubě mne urazilo Národní shromáždění – i s našimi. Když nic neřekli.8 
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Budu šťasten, když ucítím, že jsem svoboden. Zde ještě v poslední chvíli dělám, co mohu, 

pln strachu, co nám zase vezmou z toho, co jsme jednou dostali, Coolidge nám velmi škodí. 

Kdyby už byl preliminářh s Vídní podepsán! Čekám na Vaše rozhodnutí. 

Srdečně Váš 

Kř 

Do Prahy přijedu asi v polovině srpna. 

 

a – Část odstavce po straně zatržena T. G. Masarykem. 

b – Antecedence, tj. předpoklad, co předchází. 

c – Friss Vogel oder, tj. ptáčku, zobej nebo; zde použito ve smyslu není jiná možnost. 

d – Dupe, tj. oklamaný, podvedený. 

e – Prémie, tj. odměna, vyznamenání. 

f – Věta po straně zatržena T. G. Masarykem. 

g – Falanga, tj. skupina lidí spojená shodným úsilím. 

h – Preliminář, tj. předběžná smlouva, dohoda. 

1 – Dne 8. 1. 1919 se pokusil Alois Šťastný spáchat na K. Kramáře atentát. Když předseda vlády 

vycházel z pracovny na Hradě, vystřelil na něj. Kulka se zastavila o oblečení a náprsní tašku. Z přípravy atentátu byl 

podezříván V. Houser, vůdčí představitel radikální levice v sociální demokracii. Jeho spojitost s atentátem však 

nebyla prokázána. Dne 27. 6. 1919 bylo zahájeno soudní přelíčení s A. Šťastným a V. Gregorem, obviněnými 

z útoku na K. Kramáře. Oba byli nakonec uznáni vinnými a odsouzeni. Viz Revolverový útok na dra. Kramáře před 

soudem, in: Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 144, 27. 6., s. 3–4. Pokračování, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, 

č. 151, 28. 6., s. 9–10. Šťastný byl amnestován 21. 8. 1920. Podrobně viz UHLÍŘ, Dušan, Šťastná hvězda 

ministerského předsedy, in: Anály ze Spálené ulice, Praha 1979, s. 11–33. 

2 – Srovnej Různé zprávy. O tom ruském problému, in: Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 144, 

27. 6., s. 2. V článku se mj. píše: „Politiku pro Kolčaka provozuje v Paříži dr. Kramář a jeho orgán [Národní listy] by 

rád namluvil světu, že když dohoda uznala Kolčaka, že je povinností republiky československé, aby svou hřivnou i 

krví svých synů přispěla k tomu, aby Lenin, Trocký a celá vláda sovětová klidila se k čertu a do Ruska vtáhl po boku 

Kolčakově Nikolaj Nikolajevič.“ K téže problematice se Právo lidu vyjádřilo ještě i v dalších článcích: Mlčeti není 

zlato, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 151, 28. 6., s. 1. Jde o reakci na řeč P. Maxy pronesenou v Národním 

shromáždění 25. 6. 1919, týkající se zahraniční politiky a konkrétně ruské otázky. Právo lidu se pozastavuje nad tím, 

že projev zcela zapadl a nevzbudil žádnou reakci poslanců. Ptá se proto: „Dalo naše Národní shromáždění souhlas 

k tomu, co dělá dnes v Paříži dr. Kramář? Proč nepřišla vláda s touto otázkou před zástupce lidu československého, 

lidu, který je ve velké většině socialistický…“ K věci také: Různé zprávy. Na pomoc ruskému zpátečnictví, in: 

Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 146, 30. 6., s. 2–3. Kdo je Kolčak – „hrdina“ obdivovaný českou buržoasií? 

in: Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 153, 8. 7., s. 1–2. 
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3 – Rozumí se děkovný telegram Národního shromáždění zaslaný pouze ministru zahraničí Benešovi. 

Viz pozn. 4 k dok. č. 49, srovnej též dok. č. 50. 

4 – Rozumí se do funkce čs. vyslance v USA. Srovnej Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 75, 

s. 297–299. 

5 – Rozumí se jednání představitelů zahraničního a domácího odboje v Ženevě. Kramář se vrátil 5. 11. 

1918. K průběhu ženevských porad více viz PICHLÍK, K., Zahraniční odboj 1914 – 1918, s. 466–471. Srovnej též 

pozn. 1 k dok. č. 1. 

6 – Rozumí se vpád maďarské armády na Slovensko. 

7 – Rozumí se tzv. Švihova aféra. K. Šviha byl poslancem a předsedou národně sociální strany. 

Národní listy již v dubnu 1911 obdržely udání, že je placeným konfidentem policie pod krycím jménem Wiener. 

Národní listy se rozhodly diskreditovat významného českého politika až 4. 3. 1914. Viz Národně-sociální vůdce ve 

službách policie, in: Národní listy, 1914, roč. 54, č. 61, 4. 3., s. 1. Další články následovaly tamtéž v č. 62–65. Šviha 

své styky s policií přiznal a vzdal se mandátu, obvinění z konfidenství však odmítl. M. Voldánová, úřednice 

policejního ředitelství, byla hlavní svědkyní proti Švihovi. Jeho obhájci se ironizováním svědků snažili zpochybnit 

jejich výpovědi. M. Voldánovou označili za nebezpečnou sexuální hysterku. Teprve po roce 1918 byla aféra 

definitivně objasněna. Šviha nebyl běžným konfidentem, ale udržoval prostřednictvím některých úředníků pražské 

policie styky s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem. Švihova aféra způsobila rozladění mezi Masarykem a 

Kramářem, které přetrvalo až do Masarykova odjezdu. K tomu blíže NUSKA, Bohumil - PERNES, Jiří, Kafkův 

proces a Švihova aféra, Brno 2000, s. 20n. 

8 – Viz výše pozn. 3. Rozumí se poslanci jeho strany, kteří se ve sněmovně neohradili proti telegramu 

urážejícímu Kramáře. 

 

 

/57  

1919, 13. července, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o soudním procesu s poslancem K. Švihou, o jednáních vedoucích k rekonstrukci 

vlády (s přihlédnutím k nebezpečí vzestupu radikálně socialistického hnutí) a o postupu při obsazování jednotlivých 

ministerských postů. Dalé o konfliktu Kramář-Rašín a Kramářově „ruské orientaci“. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 2 listy 16,2 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. V–VIII–15g/116, k. 294. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–76, k. 635. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, II, dok. č. 84, s. 73–74. 

Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 80 – příloha b, s. 309–311. 
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OPAT, J., Průvodce životem, s. 333–334. 

 

 

13/VII 19. 

Milý příteli, předně o Voldánové: pročtu si akta, a je-li správné, co píšete, odčiním, co jsem proti 

ní řekl nesprávného. Já jsem tenkrát tvrdil, že Šviha nebyl placeným konfidentem, nýbrž že byl 

něco horšího, že jako šéf strany bez vědomí strany sloužil Franz Ferdinandovi. Pokud jsem 

slyšel, to vysvítá z protokolů. Nehájil jsem te[dy] Švihy cele; mrzelo mne, že by český politik byl 

sprostý lump, třeba jsem si musil připustit, že je lump. Této distinkcia v žáru polemiky se 

nedbalo. Ale vyřídím věc, jak [se] sluší a patří!1 

Co do rekonstrukce a co s ní souvisí, nerozumím Vaší základní pozici. Chtěl byste 

koalici: Vaši + agrárníci + Slováci + klerikálové, a myslíte, že by to byla přirozená hradba proti 

bolševictví. Nebyla by: nevydržela by opozice soc[ialistického] bloku. A jestliže (zásadně) ten 

Švehla Vám vadí s socialisty, byl by lepší s Vašimi?2 Než – tato koalice by nevydržela a 

nevydržela by Vaše vlastní strana; po prvých stávkách, jimiž by opozice odpověděla, Vaši 

továrníci a bankéři by kapitulovali. Opozice bloku by vedla k bolševictví; jsouce ve vládě sami,3 

jsou proti němu. Vývoj u nás, v okolních státech a všude vede teď k socialismu. 

Vy nakonec chcete, abych já (nebo můj nástupce) se postavil i proti Národnímu 

shromáždění, - ne tentokrát a za daných poměrů. 

Situace je opravdu taková, jakou ji koncedujeteb Francouzům: pozměňte slovo 

Havlíčkovo o panslavismu: Kdo nechce socialismu malého, bude muset přijmout socialism 

veliký. Hájíte dobu a zásadu překonanou (liberalistický řád). 

A tím se dostáváte do konfliktu nejen s socialisty, nýbrž i s agrárníky a s částí vlastní 

strany. 

In concretoc vznikla Tusarova vláda takto. 

Již před volbou očekával jsem vzrůst socialistů; po volbách měli majoritu, a tudíž musili 

být ve vládě a vládou; opozice proti nim nebyla možná, koalice ostatních stran by nevydržela. 

Ergo šlo o to, zachovávaje zásadu stranictví, vyhledat lidi co nejlepší. Ministerium čistě 

odbornické bylo a je nemožností.4 

Chtěl jsem premiéra Švehlu (agrárníka); kolísal, ale nakonec odkázal na dobro. Větším 

dílem z vůle strany. Žádal jsem na to Tomáška; odřekl. Zůstal Tusar;5 volba ostatních stala se 
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podle kvality. De factod nynější vláda je mnohem lepší než prvá jako celek i v částech. Klofáč (je 

ujednáno) odstoupí asi za měsíc;6 nechtěl být bryskován.e Bál jsem se jeho strany (odstup 

Vrbenského a Klofáče by nesnesla); vidíte, že je nespokojena pro dr. Heidlera. (Kterého 

doporučil – Klofáč!)7 

Fiedlera byli by akceptovali Švehla i Tusar; jednali s ním (nezávazně). Řekl jsem jim, že 

by měli ihned skandál, neboť dr. Rašín mně řekl, že by Fiedlera atakovali ihned. Švehla i Tusar 

uznali to, a zvolen tudíž Horáček, jehož mi doporučil dr. Rašín sám. Chtěl jsem sice dr. Pospíšila 

(ze Spořitelny), ale je churav. 

Co mně říkáte o Rašínovi + Švehla (Národní výbor), vykládám si takto: Vy jste sám 

neuznával potřeby pracovat proti Rakousku-Uh[ersku]; spoléhal jste na vítězství Ruska a že ono 

pro nás všecko udělá. Já jsem nevěřil ve vítězství Ruska; nedal jsem se mýlit prvotními úspěchy a 

očekával jsem revoluci. (Myslím, že můj nejsilnější politický čin byl právě, že jsem se neoddal 

ruské orientaci.) Byl jsem pro zahraniční práci, jak jsme ji také provedli; Vy jste, pamatuji se, 

ještě 1916 nechtěl za hranici, že byste se nechtěl povalovat v hotelích. Zkrátka – byl jste příliš 

pasivní; tím opanoval dr. Rašín, který temperamentem a programem se přidal k Benešovi a jím 

ke mně. Tak si vysvětluji, že dr. Rašín i převrat osnoval bez Vás; nikoli proti Vám - prostě ze 

zvyku iniciativy. Neboť zdá se mi ze všeho, co pozoruji, že dr. Rašín k Vám je loajální a 

odkrytý.8 

Tak si vykládám věcný rozpor mezi Vámi a dr. Rašínem, pokud se může mluvit o 

rozporu; že Vás, jak vidím, neinformovali, stalo se snad z toho, že vůbec v těch věcech naši lidé 

ještě neumějí chodit. Švehla Vás měl informovat jako Váš locum tenens,f dr. Rašín jako 

spoluvůdce strany. 

Jak se já na situaci dívám a jak budu postupovat, to vidíte z mých listů; řekl jsem v nich 

docela odkrytě, co soudím o programu a co soudím o lidech. Pokud běží o moje vsahování, mám 

jiný a svůj způsob drobné práce; pracuji od 8 ráno do večera – mluvím se sta lidmi a napravuji 

věci v jednotlivostech, protože mně nestačí pouze vláda a její program. Myslím, že již znám lidi a 

situaci a podle toho postupuji. 

O tom všem budeme muset si promluvit, takový stručný list sotva stačí. Na každý způsob 

buďte ujištěn, že vidím do věcí a na osoby. Např. poznal jsem teď dr. Rašína, změnil jsem svůj 

poměr k němu – ale nesouhlasím proto s celým jeho programem a postupem. Vidím dobře i na 
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ostatní, nedám se mýlit ani svým přátelstvím, ani svým nepřátelstvím. (Pokud to lidsky je 

možno.) 

Poručení doma! Váš 

Masaryk. 

Mluvě o stanovisku k Rusku, měl jsem připojit, že posud máte upřílišenou orientaci 

ruskou. Ale to je kapitola pro sebe. 

 

a – Distinkce, tj. odlišnost. 

b – Koncedovat, tj. připouštět. 

c – In concreto, tj. konkrétně. 

d – De facto, tj. ve skutečnosti, opravdu. 

e – Bryskovat, tj. příkře se chovat, jednat s někým urážlivě, surově. 

f – Locum tenens, tj. zástupce. 

1 – Srovnej pozn. 7 k dok. č. 56. Masaryk vystoupil v procesu jako svědek 14. 5. 1914. Švihovou 

vinou se zabýval i později, např. na schůzi své strany 7. 6. 1914. NUSKA, B. - PERNES, J., Kafkův proces, s. 38–

42. Další Masarykovo vyjádření ke Švihově aféře bylo vyvoláno publikováním hlášení policejního komisaře J. 

Klímy o stycích se Švihou. Srovnej Dokument, který definitivně usvědčuje Švihu. Výsledky prozkoumání 

policejního archivu, in: Večerník Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 295, 30. 12. s. 2–3. Dále Venkov, 1920, roč. 15, č. 

1, 1. 1., s. 1. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 213–214. 

2 – Rozumí se v koalici s národními demokraty. 

3 – Rozumí se zástupci tzv. Socialistického bloku. 

4 – Rozumí se vláda odborníků (nestraníků). 

5 – Masaryk konzultoval otázku, kdo by měl být novým ministerským předsedou s E. Benešem. Viz 

Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 72 a 73, s. 292–295. 

6 – V. Klofáč v úřadu ministra národní obrany zůstal až do 25. 5. 1920. Srovnej pozn. 7 k dok. č. 46. 

7 – Rozumí se rozladění v Čs. straně socialistické v souvislosti se jmenováním F. Heidlera ministrem 

obchodu. 

8 – V letech 1906–1907 došlo k reorganizaci mladočeské strany. Do strany přistoupilo několik skupin 

mladší inteligence z řad pokrokářů a realistů, mj. i A. Rašín. MAREK, Pavel a kol., Přehled politického stranictví na 

území českých zemí a Československa v letech 1861–1998, Brno 2000, s. 78. O poměru Kramář – Rašín viz 

ŠETŘILOVÁ, Jana, Druhý či první muž strany? : ke vztahu Aloise Rašína a Karla Kramáře, in: Historický obzor, 

1994, roč. 5, č. 4, s. 114–118. Srovnej dok. č. 247. 
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1919, 17. a 21. července, Paříž 

K. Kramář T. G. Masarykovi o politice socializace jako o možném programovém boji proti bolševismu; o A. 

Švehlovi, o svém politickém stanovisku z počátku války a domácí odbojové činnosti a o ruské politice. Rovněž o 

svém setrvání na konferenci – to až do podpisu saint-germainských mírových smlouv,– a o v závěru úspěšně 

dojednaném vymezení hranic s Rakouskem. Následně o bytovou komisí chystané exekuci části Kramářovy vily v 

Praze. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, 2 listy 27,1 x 21 cm, psáno perem na s. 1–4. Záhlaví: 

République Française. Ministére des Travaux Publics des Postes et des Télégraphes. Direction des Mines, des Voies 

ferrées d´intérêt local et des Distributions d´énergie électrique. Le Bureau. 

 

 

Paris, le 17/7 1919 

Milý příteli, především o Voldánové. Mně ani nenapadá vraceti se k celé aféře Švihově. 

Jen se mně jedná o ubohou paní Voldánovou, která mnoho zkusila. A jsem rád, že jí chcete 

napsati.1 

A nyní k politice. Já ovšem byl při koalici2 a ještě dnes nechci se vysloviti o tom, bylo-li 

správné, že naši vystoupili,3 poněvač pořád neznám věci úplně. Ale nedělám z toho tragédii, že si 

socialisté chtěli udělati vládu svou. Na věci mne jen mrzelo strašné hulvátství, s jakým se 

zacházelo se mnou. A při tom nemyslím jen na sebe, nýbrž na mravní a společenské niveaua 

našich politiků, kterého se hodně hrozím. Ve věci ovšem s Vámi ne docela souhlasím. Já nevěřím 

vývinu k socialismu – nýbrž k socializaci. V ten věřím upřímně a chci jej. 

Ale zrovna k tomu je zapotřebí pevnosti v zásadách všech, kteří socialisty – v pravém 

marxistickém slova smyslu – býti nemohou, – tedy sedláků a našich. Oba mohou a musejí býti 

pro socializaci – organickou a metodickou, ale ne pro socialismus. Tím spíš, poněvač dnes už 

nezvládá reformní marxismus všecky zoufalé pokusy zbaviti se logiky Marxových argumentů, – 

neboť dnes už jde s bolševismem, vyplněním čistého marxismu, o boj s marxismem a ne 

s reformním socialismem. 

Forma boje může být všeliká – ustupováním, dáním moci do rukou socialistů anebo 

zápasem. Ochrání-li první proti praktickému bolševismu, je otázka ne naše, nýbrž evropská. 

Zvítězí-li bolševismus jinde, nepomůže ani u nás socialistická vláda. - Ale přijde-li bolševismus, 
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pak je největší neštěstí, když lidé, kteří podle všeho, co jsou, mají povinnost brániti se proti 

socialismu, ze strachu se mu poddávají – ať už jsou to sedláci, o jejichž socialismu mluviti je buď 

viškovskiáda,4 která se musí pořádnému člověku hnusiti, nebo zbabělosť a strach. 

Nehájím opravdu „dobu a zásadu překonanou (liberalistický řád).“5 Vy přece nejlépe víte, 

jak jsem byl mezi Vámi třemi, kde Kaizl byl čistokrevný liberalista, Vy v této věci ještě bez 

určitého stanoviska, poněvač jste se zabýval jinými problémy, já nejkrajnější „Kathedersocialist“6 

a ani v nejmenším jsem se nezměnil. Nanejvýš se změnily poměry. 1890 byli dělníci „slabí a 

utlačovaní“ – v posledních dobách jsou oni pány a slabšími jsou ti druzí. Ale pro mne socializace 

už není otázkou humanity, soucitu se slabšími, nýbrž otázkou řešení kulturního a sociálního 

problému. 

Mýlíte se, že jsem v konfliktu s vlastní stranou. Jdu ochotně se vším, co chce v otázce 

socializace, pokud nahlédnu, že je to možné a že to nepoškodí produktivní sílu národa, která je 

mně nejvyšší. – Ovšem myslím, že je to demagogickou hloupostí dáti volební právo 21letým 

hochům a zejména holkám.7 V otázce podílu na fiskub mám také své myšlenky, – poněvač 

nechci, aby také dělníci v určitých továrnách byli dělnickými aristokraty a druzí chudáci. Chtěl 

jsem, aby podíl byl majetkem všech dělníků. Uvidíte, budou-li to chtíti!!! A jestli se neklamete 

v sociální spravedlivosti dělníků, když se jedná o jich výdělek. 

Ovšem jsem v konfliktu, chcete-li, s panem Švehlou a Viškovským. Co jsem psal o 

Rašínovi, bylo přece míněno o Švehlovi. Ten nechá říkati nemožnosti mně Rašínem, zrovna jako 

úplné vyřazení mne z vedení ministerstva – alespoň při velkých otázkách, valuta, daně, správní 

reforma – byla jistě Švehlovou myšlenkou. Rašín se prostě přepočítal ve svém spoléhání se na 

Švehlu. Ten také Vám nastrčil Tusara – věčně tatáž politika. A nyní když vidí, že to snad 

nepůjde, dělá zas příjemné obličeje naší straně. 

Já toho upřímně lituju, poněvač proti bolševictví vidím největší oporu v selském stavu, – a 

když vidím, jak ve velké chvíli pořád jen ohřívá polévku své strany, je mně úzko o budoucno. 

Osobně je mně to naprosto lhostejno. Nejsem opravdu dost malicherným, abych byl nešťasten, že 

nejsem předsedou ministerstva. Myslím jen na věc, na budoucnosť naši, – a kdyby rozloučení 

bylo gentlemanské, jako mezi slušnými a vychovanými lidmi, byl bych s velikým klidem 

odevzdal svůj úřad svému nástupci. – Že nemohu jimi býti nadšen, nedivte se! Stačí, že chtěli 

akceptovati Fiedlera, největšího štrébrac v českém národě, který za války ukázal se v celé své 
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nahotě. Když myslil, že dělám velezradu – před zatčením –, ani se k nám do výkonného výboru 

neukázal a vyhýbal se mně. 

Ohledně mého stanoviska za války patrně nejste informován. 2. srpna 1914 byl jsem 

hotov s Rakouskem8 a řekl si, že do Vídně víc nepůjdu. Neujel jsem kvůli úmrtí matky9 – a 

později, poněvač jsem chtěl být v Čechách, kdyby přišli Rusové. Ale nebyl jsem neaktivním: byl 

jsem přece od počátku, když mne do ní pozval Scheiner, v Maffii, tehdy 5členné: Scheiner, 

Šámal, Rašín, Beneš a já. Já 1916 nemohl za hranici, poněvač jsem byl od 1915 (květen) 

v kriminálu – a poněvač ujeti mně za hranice bylo vůbec těžší než kupř. Benešovi, Božinovi, 

které nikdo neznal. Dr. Rašín pranic neopanoval, já zůstal vůdcem všeho ve straně, jako dřív. 

Rašín jen byl aktivnější, poněvač byl v Praze, – ale nedělal krok beze mne. – Rašín nic neosnoval 

beze mne – v kriminále jsme všecko smlouvali, já na nic jiného nemyslil.10 Převrat přišel nutně, 

sám sebou, když jsem byl v Ženevě.11 Já váhal jet – Rašín dokonce nechtěl – ale pak se zdálo 

druhým, že musím, a jel jsem, poněvač jsme čekali obrat až později. Zatím nutno bylo věc 

provésti – ale tu ovšem R[ašín] i Švehla byli rozezleni, že nás národ při návratu vítal a že jsem 

jim nepoděkoval. A já prostě to neudělal, poněvač jsem nic nevěděl a nechtěl jsem prostou 

formálnosť, – a poděkoval jim až docela slavnostně v první schůzi Národního shromáždění.12 Ale 

Švehla prostě využil vášnivosti Rašína a sám dělal, co R[ašín] řekl, ale bez rozčílení a metodicky. 

– Já s Rašínem jsem naprosto zadobře, já si ho velmi vážím, cením ho jako jednoho 

z nejschopnějších lidí, které jsme dávno měli, – ale to ne teprv dnes, nýbrž když byli všichni proti 

němu. Znám jeho chyby lépe než kdo jiný – ale nedívám se na ně, poněvač vidím veliké jeho 

schopnosti. A doufám, že zůstaneme vždycky zadobře, – třeba mu vláda trochu vlezla do hlavy a 

třeba bych docela s ním nesouhlasil v jeho politice valutní. – Ohledně orientace k Rusku myslím, 

že Vy nemáte dostatečnou orientaci k Rusku, – bojím se katastrofy s naší sibiřskou armádou, 

bojím se našeho přílišného koketování s Ukrajinci, bojím se maxovství, – poněvač naše politická 

i hospodářská budoucnosť je jen v nejužším svazku s Ruskem. 

V této věci mám své stanovisko, které nemohu změniti, – tím spíš, poněvač jsem zrovna 

zde poznal, jak je správné. Máme jediného naprostého přítele – Francii – a dobré, poctivé Rusy. 

Všichni ostatní jsou s námi, pokud se jim to hodí. A můj sen budoucnosti je Slovanstvo – neznám 

jiného a nebudu znáti. - Ohledně ukrajinství myslím, že s úspěchem prostředkuji. A jsem velmi 

udiven, že se na mně věší nyní pan Vergun, který před válkou mne prohlašoval za zrádce na 
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slovanství – a který s Gižickým u Kokovcova vyprošoval pro Klofáče subvenci 80 000 rublů (na 

Husu!).13 – To ovšem docela důvěrně. Ví o tom Scheiner a Preiss. 

A nyní o mně. Národní listy přestřelují14 v obhajobě mé osoby tak, že se mám za mravně 

povinna podepsati mír s Rakouskem spolu s Benešem, – abych nesl s ním zodpovědnost za 

všecky oběti, které přinášíme. 

Zůstanu tudíž delegátem až do podepsání rakouské smlouvy – pak se vzdám svého 

delegátství a podle úmluvy s Benešem budete doufám jmenovat delegátem Osuského.15 Nebude 

už věcí nebezpečných. 

Já necítím se docela dobře se zdravím. Nespím dost, srdce mne zase hodně zlobí – a mám 

naprostou potřebu si trochu oddychnout, neporučí-li mně doktor, ku kterému jdu v sobotu, ještě 

nějakou přísnější régimed a léčení. Chci jeti v sobotu do Biarritz, kde budu v Hôtel de Palais, a ku 

podepsání míru s Rakouskem přijedu do Paříže. Pak bych asi jel do Prahy na pár dní – a potom 

do Vysokého,16 kde chci zůstati až do zahájení sezení Národního shromáždění. 

Tedy Vás prosím, připravte všecko, abyste po podepsání míru s Rakouskem na zbývající 

věci (Uhry, které jsou však už celé rozhodnuty, Bulharsko a Turecko) dal plnou moc Osuskému 

jako druhému delegátu a jmenoval Beneše prvním. 

Až přijedu do Prahy, – těším se, že si v klidu pohovoříme. 

Pozdravte srdečně od nás slečnu Alice17 – žena se na ni těšila, že přijede. 

Srdečně Váš 

Kř 

Zaplať Pán Bůh, že to dopadlo relativně tak dobře s hranicemi: máme přece jen předmostí 

u Bratislavy a neztratili jsme ani cmuntské nádraží, ani několik obcí českých na Vitorazsku, ani 

Valčice.18 Mám z toho upřímnou radosť. S Poláky já jednat nebudu – je lépe, když to dělá Beneš 

sám, – on je s nimi velmi zadobře a má pověst, že je v této otázce velmi umírněný, – a to bude 

dělat dobře při konečném řešení. Já doufám, že všecko rozhodnou spojenci co nejdřív, – čím déle 

to trvá, tím hůř pro nás. 

21/7 Nemohl jsem ve čtvrtek toto psaní odeslati, byli jsme povoláni do sezení „5“19 

ohledně ofenzivy proti Bélu Kunovi20 – a to se protáhlo do ½8., kdy už kurýr odejel. Byl jsem 

velmi příjemně překvapen, že jste mohl slíbiti na ofenzivu 100 000 mužů. Kdybych já to chtěl, 

byla by to zrada na národu. Snad je takové socialistické ministerstvo také k něčemu dobré. 

Ovšem v tom sezení se ukázala celá nemožnost Dohody. Chápu nyní, že vedli válku 5 let. 
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Mám k Vám nyní velkou prosbu. Dostávám z Prahy zprávu, že „chystá se v jistých 

kruzích zdejších akce, aby bytová komise sáhla na Vaši vilu na Hradbách.21 Věc je již tak dalece 

hotovou událostí, jenže k zasáhnutí přijde bezpochyby až příštím týdnem“. – Nepotřebuji Vám 

líčiti, jak se mne zpráva ta dotkla. Opravdu nezasluhuji už žádných ohledů? Je možno se mnou 

jednati beze všech ceremonií?e Nakupilo se toho za poslední dobu tolik v mé duši, že nevím, jak 

bych tuto poslední ránu snesl. Myslím, že byste mohl v této příčině přece jen zakročiti. Dům je 

stavěn jen pro nás – každé vzetí části nutilo by nás míti s někým druhým společnou domácnosť. 

Je přirozeno, že bych nemohl v domě bydleti a byl bych nucen opustiti Prahu. A pak by snad už 

bylo přílišné očekávati ode mne, že všecko odpustím a na všecko zapomenu. Čeho se neodvážila 

rakouská soldateska, – udělali by naši lidé. Doufám pevně, že tomu zabráníte. 

S přátelským pozdravem Váš upřímný 

Kř 

Věc s mou vilou je tak úžasná, že jsem se ani neodvážil říci o tom své ženě. 

 

a – Niveau, tj. úroveň. 

b – Fiskus, tj. státní pokladna. 

c – Štrébr, tj. snaživec, horlivec, šplhavec. 

d – Régime, tj. dieta. 

e – Část odstavce po straně zatržena a poznámka T. G. Masaryka: spěchá!. 

1 – Viz pozn. 1 k dok. č. 57. 

2 – Rozumí se všenárodní koalice. 

3 – Rozumí se demise národnědemokratických ministrů A. Rašína a A. Stránského. 

4 – Kramář naráží na fakt, že agrárník K. Viškovský, který se podílel na přípravě zákona o pozemkové 

reformě, byl v červnu 1919 jmenován do úřadu prezidenta Státního pozemkového úřadu, jehož úkolem bylo reformu 

realizovat. Právě parcelací půdy mezi drobné a střední rolníky, prováděnou na základě tohoto zákona, i přidělováním 

zbytkových velkostatků si agrární strana vytvořila na venkově silnou pozici. 

5 – Viz dok. č. 57. 

6 – Kramář studoval na berlínské univerzitě u profesora národního hospodářství A. Wagnera, jenž byl 

stoupencem státního socialismu a patřil mezi zástupce tzv. katedrových socialistů. Představitelé tzv. katedrového 

socialismu konali svůj ustavující kongres v roce 1872 v Eisenachu, kde byl také založen Spolek pro sociální politiku. 

Srovnej FRANZL, Karel, Sociální a národohospodářské názory, in: Karel Kramář : k padesátým narozeninám jeho, 

Praha 1910, s. 95–99. 

7 – Dle ústavy z února 1920 (hlava II., § 9 ústavního zákona) měli právo volit do poslanecké 

sněmovny všichni státní občané ČSR bez rozdílu pohlaví, kteří překročili 21. rok věku. Viz První československá 

ústava, s. 190. 
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8 – Viz Světová válka, in: Národní listy, 1914, roč. 54, č. 211, 4. 8., s. 1–3. Tento článek opatřil K. 

Kramář svým úvodníkem, v němž mj. napsal: „Dnes v době nejintensivnějšího národního života nerozhodují bitvy o 

osudu národů. O budoucnost svého národa se nebojíme […] budoucnost naše je v nás samých! Jestli sami sebe 

nezahubíme, nikdo nás nezničí!“ Okolnosti vzniku článku a jeho dopad na českou veřejnost zhodnotila ve své práci 

M. Paulová, viz Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, I, Praha 1937, s. 86–88. 

9 – M. Kramářová zemřela 3. 8. 1914. 

10 – Srovnej pozn. 3 k dok. č. 13 a pozn. 8 k dok. č. 40. Ve vězení byli Kramář a Rašín dlouho na jedné 

cele. K průběhu zatčení, soudního procesu a věznění více Rašínovy deníkové zápisy, viz Paměti Dra. Aloise Rašína. 

Z otcových zápisků vypráví Dr. Ladislav Rašín. Praha 1929. 

11 – Viz pozn. 5 k dok. č. 56. 

12 – Dne 14. 11. 1918. 

13 – V. Klofáč se před vypuknutím první světové války dostal do finančních problémů, které hrozily 

konfiskací majetku, mj. domu U Zlaté husy na Václavském náměstí v Praze. Řešení spatřoval ve finanční podpoře ze 

strany ruské vlády. Nejnověji viz DOUBEK, Vratislav, Česká politika a Rusko 1848–1914, Praha 2004, s. 256. 

14 – LOVRIČ, Božo. Feuilleton. Dr. Karel Kramář, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 170, 20. 7., s. 1.  

15 – K tomu srovnej pozn. 5 k dok. č. 47. Kramář se o pohnutkách, které ho vedly k setrvání v čele 

delegace, zmiňuje Kramářův soud nad Benešem, s. 59–60. Masarykův postoj viz Masaryk a Beneš ve svých 

dopisech, dok. č. 80, s. 303. Š. Osuský byl 7. 11. 1919 prezidentem jmenován splnomocněným delegátem na mírové 

konferenci, kde nahradil K. Kramáře, jenž rezignoval, a E. Beneše, který se po podpisu smlouvy s Rakouskem vrátil 

do Prahy. MICHÁLEK, Slavomír, Diplomat Štefan Osuský, s. 45. 

16 – Rozumí se Vysoké nad Jizerou. 

17 – Rozumí se A. Masaryková. 

18 – Týká se česko-rakouských hranic. Cmunt, rozumí se Gmünd, Valčice, rozumí se Valtice. Srovnej 

Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 79, s. 302. 

19 – Rozumí se Nejvyšší rada. K tomu srovnej pozn. 1 k dok. č. 8. 

20 – Rozumí se protiofenziva proti maďarské Rudé armádě. Válečné akce čs. armády skončily, když 

počátkem července maďarské vojsko vyklidilo slovenské území. Československo se již války vojensky nezúčastnilo. 

Prohlásilo však, že je připraveno zakročit proti Maďarům, dostane-li k tomu pokyn Nejvyšší rady. Rumuni 

pokračovali ve válce s Maďarskem až do počátku srpna, kdy padla vláda Maďarské republiky rad. K tomu celkově 

srovnej TOMÁŠEK, Dušan, Nevyhlášená válka : boje o Slovensko 1918–1920, Praha 2005. 

21 – Rozumí se Kramářova vila Na Baště sv. Tomáše postavená v letech 1912–1913. V době, kdy K. 

Kramář pobýval v Paříži, byl dům prázdný a bytová komise jej proto chtěla obsadit. Na tento záměr komise Kramáře 

upozornil pracovník Informační služby ministerstva národní obrany V. Vaněk. Viz ANM, f. K. Kramář, k. 18, V. 

Vaněk K. Kramářovi b. d. Stejné nebezpečí pak Kramářovi hrozilo i následující rok. Teprve na podzim 1920 kancléř 

P. Šámal Kramářovi sdělil, že s přihlédnutím k jeho zásluhám nebudou místnosti v jeho vile bytovou komisí zabrány. 

Viz ANM, f. K. Kramář, k. 17, P. Šámal K. Kramářovi 19. 10. 1920. Zpráva o zabrání vily viz tamtéž, k. 18. Srovnej 

ŠETŘILOVÁ, Jana, Kramářova vila, in: Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí, s. 47–51. 



 314 
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1919, 22. srpna, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o svém návratu z pařížské konference zpět do republiky a o plánované cestě do 

Ruska, jejíž součástí má být setkání s gen. A. I. Děnikinem – vyslovení podpory v boji proti bolševismu a předání 

Kramářova návrhu ruské ústavy, zohledňujícího především práva ukrajinského národa. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,1 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1–3. 

 

 

22/8 19 

Milý příteli, 

přijedu do Prahy v sobotu. Sám. Žena zůstane zde v Paříži, poněvač se sem za 10 dní 

vrátím, abych jel k Děnikinu.1 Prosí mne zde všichni tolik o to, a věc je pro nás tak životně 

důležitá, aby z ukrajinské otázky, i z druhých, litevských atd., nebyla nová otázka polská, že se 

na tu cestu vydám, třeba by to zrovna nebylo obzvláštní zábavou. Podle posledního rozkazu 

Děnikinova, v kterém přikazuje všecko šetření ukrajinského jazyka, zdá se mně, že by to mohlo 

se podařiti, – tím spíš, poněvač s mým projektem konstituce2 Rusové všech možných odstínů 

souhlasí a Ukrajinci i druzí ji přijímají velmi ochotně, – pokud ovšem nepatří ku straně Vasilko - 

Petljura. Nerad jsem viděl, jak u nás volně agitovali „samostijnici“3 - poněvač by nás to přivedlo 

do nesmiřitelného konfliktu s Rusy – ale doufám, že nyní to bude všecko jiné, poněvač haličtí 

Ukrajinci docela obrátili svou orientaci k Rusku od té doby, co vzali do rukou ukrajinskou 

politiku páni jako Vasilko, kterého znáte a který ještě v mém procesu byl informátorem pana 

Premingra. 

Věřte mně, mám někdy z budoucnosti velmi těžkou hlavu, když vzpomenu, jak nemáme 

kolem sebe přítele: Poláci, Rumuni, kteří nyní také obrací, jak Vám poví Beneš, Maďaři, na 

Slovensku hlinkovsko-polsko-maďarská agitace, Němci, – nebude-li s námi silné Rusko, jaká 

bude naše budoucnosť?a 

A my podporujeme „samostijniki“ – ránu do srdce Ruska –, naši hoši jdou přes 

Vladivostok domů,4 – kdežto Poláci budou pomáhati Rusům dobývati na bolševicích Moskvu... 
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Ovšem nakonec se s nimi dostanou na nůž, až se bude jednat o evakuaci Litvy a Bělorusi, – ale 

Poláci budou míti před Evropou titul, že osvobodili Rus a svět od bolševiků, - a Rusům celý svět 

bude nadávati nevděčníků, že hodným Polákům nechtějí dáti kusy svého území... Jako s naším 

Těšínskem... 

Nevzpomenete někdy na to, co jsem chtěl a proč mne všecka bolševizující soc[iální] 

demokracie na smrť pronásledovala? Kdybych mohl alespoň nyní věci napraviti a zabezpečiti 

nám budoucnosť!b Myslím, že by bylo velmi dobré, kdybyste mně dal pro Děnikina psaní, 

v kterém byste mohl vysloviti přání, aby znovu byla silná Rus, demokratická, svobodná, v níž by 

všichni její národové byli šťastni a spokojeni, - a s tou Rusí svobodnou, abychom my byli 

v nerozlučném spojení. 

Mohu Vám říci, že dnes už i bývalí pesimisté věří, že den, kdy bude Rus spasena, není už 

tak daleko. A zde v zahran[ičním] úřadě5 mne ujišťují, že Francie nikdy nepřivolí k jakémukoliv 

rozkouskování Ruska. A Angličané budou Děnikina podporovati dál – dostal už 500 000 

uniforem a výzbroje. 

Těším se, že si pohovoříme – a také že nebudu musit v Čechách ještě nějakou dobu plésti 

se do politiky, která mne přímo odpuzuje.c 

Žena Vás i slečnu Alice6 pozdravuje. 

Srdečně Váš  

Kř 

Už i dr. Franke se došplhal…7 Člověku je ze všeho opravdu úzko. 

 

a – Poznámka T. G. Masaryka: ?. 

b – Věta po straně zatržena a poznámka T. G. Masaryka: !. 

c – Odstavec po straně zatržen T. G. Masarykem. 

1 – Po neúspěších v domácí politice se Kramář rozhodl vstoupit do ruské politiky. V době, kdy působil 

v Paříži, navázal úzké styky s ruskou emigrací a připravoval s ní osvobození Ruska od bolševismu. Součástí plánu 

byla i zvýšená vojenská angažovanost čs. legií, které se měly probít ze Sibiře na jih Ruska a spojit se s Děnikinem a 

spolu s ním obsadit Moskvu. O svém plánu jednal Kramář v Paříži a v říjnu 1919 jej oznámil v projevu na pražském 

Slovanském ostrově. Poté odjel k Děnikinovi. Viz LEMBERG, H., Cesta Karla Kramáře k Děnikinovi v roce 1919 : 

český politik v ruské občanské válce, in: Porozumění : Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, s. 165–187. 

Srovnej OLIVOVÁ, Věra, Dějiny první republiky, Praha 2000, s. 97–98 nebo SLÁDEK, Z., Kramář, Masaryk, 

Beneš a Rusko : shoda, rozdíly, rozpory, s. 62–63. 



 316 

2 – K. Kramář připravil návrh ruské ústavy, v němž se pokusil spojit princip jednotného a 

nedělitelného Ruska s decentralizací, která by uspokojila zejména Ukrajince. ANM, f. K. Kramář, k. 59, ruský 

rukopis návrhu konstituce ruského státu a její osnova. Kramářův návrh ruské ústavy analyzuje LEMBERG, H., 

Ruská akce Karla Kramáře v Paříži 1919, in: Porozumění : Češi – Němci – východní Evropa 1848–1948, s. 142–152. 

3 – Rozumí se samostijnyky, stoupenci samostatnosti Ukrajiny, nikoli pouhé autonomie nebo federace 

s Ruskem. Pod termínem se skrývá celá řada stran podílejících se tehdy na ukrajinske koaliční vládě. Ohledně 

propagace má Kramář na mysli články v podstatné části domácího tisku na jaře a v létě 1919, mj. z pera J. Nečase. 

4 – Návrat téměř 60 000 legionářů ze Sibiře byl zahájen v prosinci 1919 a ukončen v září 1920. Kolem 

listopadu 1920 byli již všichni legionáři ze Sibiře doma v ČSR. Viz PICHLÍK, K. - KLÍPA, B. - ZABLOUDILOVÁ, 

J., Českoslovenští legionáři, s. 250–252. 

5 – Rozumí se francouzské ministerstvo zahraničních věcí. 

6 – Rozumí se A. Masaryková. 

7 – E. Franke nahradil od 17. 9. 1919 ve funkci ministra železnic v první Tusarově vládě J. Stříbrného. 

E. Franke přestoupil roku 1918 do Čs. strany socialistické z České státoprávní demokracie. V září 1918 se podílel na 

vytvoření Socialistické rady. 

 

 

/60  

[1919, před 3. zářím, Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o opakovaném projednávání sporné československo-polské hraniční otázky, o 

výsledných ustanoveních mírové smlouvy s Rakouskem, dotýkajících se i ČSR. Dále zpráva o připravované cestě J. 

K. Breškovské do Prahy a o Š. Osuském. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,1 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1–4. 

 

 

Milý příteli, 

jsem už zase nějaký čas v Paříži. Nemohu ovšem říci, že by tu bylo velmi příjemno, když 

nám Amerikáni připravili tak milé překvapení s Těšínem a Angličané jdou za nimi.1 Ta 

„orientace na západ“ nemá zrovna nejskvělejší výsledky... 

Ale přesto jsem poslal telegram Wilsonovi a následkem toho přišel ke mně Coolidge 

s Dullesem, takže jsem měl příležitost velmi upřímně s nimi promluviti. Ovšem zdali to, co 

pomohlo, zrovna jako všecko jednání Benešovo s Američany,2 uvidíme teprv ve čtvrtek. 
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Konečně tedy bude smlouva podepsána.3 Angličané neprorazili s příjemným návrhem, 

aby se nám zase vzal Cmunt,4 ani s tím, aby všecky státy povstalé z bývalé monarchie byly 

považovány za její dědice, a tedy aby všecky stejně platily, – Francouzi, vždy jedině věrní, nás 

obhájili, jako ve věci Cmuntu, stejně jako jediní věrně s námi drží v věci těšínské – a tak konečně 

budu moci složiti úřad delegáta na mírové konferenci. Podepíšu5 a pojedu domů – doufám okolo 

12. Až přijedu, rád bych s Vámi promluvil, – poněvač jedu s hotovým plánem všeho svého 

vystupování. Já doufám, že se ve věci úplně shodneme. 

Chci se podívati asi na týden na Slovač – rád bych si zastřelil nějakého jelena, když jsem 

letos s konferencí přišel o všecky hony. A pak také domů do hor, do Vysokého.6 

Do věcí parlamentních se mnoho míchat nechci – nerad bych dělal vůdce opozice. 

S vlakem, který poveze toto psaní, přijede také „babička revoluce“ Breškovská.7 Těší se 

velmi na Prahu a na Čechy, na Vás, a prosím Vás, abyste zařídil, by tam u nás trochu se s ní 

obírali. Vaše Alice,8 na kterou se ostatně žena stále těší a kterou velmi pozdravuje, dojista se na 

ni někdy podívá, tím víc, poněvač jedinou starostí babušky jsou nyní ubozí ruští sirotkové. 

Prosím, abyste i ode mne srdečně pozdravil slečnu Alice i Jeníka.9 

Jsem velmi zarmoucen nad Osuským. Nejen proto, že v nejhorší době, kdy nejvíc mohl 

zde působiti u Amerikánů, zde nebyl, – ale také proto, že při své ženitbě10 v ničem nemyslil na 

svůj národ. Není pochyby, že jeho postavení nyní není, co bylo. 

Já nikdy se nikomu nepletu do jeho soukromých věcí, pro mne také do jisté míry 

neexistuje minulost, když dal někdo, koho si vážím, ženě své jméno, – ale v jeho postavení jako 

diplomata je to věc přece jen poněkud jiná. 

Na naše lidi pasou Němci a kde budou moci, budou jim pozici jich podrývati. Po mém 

soudě je Osuský v Londýně nemožným,11 ne proto, že jeho paní byla zpěvačkou, ale že má příliš 

známou minulost. A to při dvoře, jako je anglický, přece jen dobře nejde. Tím víc, poněvač 

Osuský se nyní, v době svého románu s V[achkovou], přímo nemožně, odpuste slovo, hrubě 

choval k Lady Paget. Ta byla zde v hotelu, já se ptal Osuského, jestli ji už viděl, a dostal jsem za 

odpověď: Ona se u mne ještě nehlásila!… To všecko mne přímo bolí, poněvač jsem měl 

Osuského tolik rád a tolik jsem si od něho pro naši věc sliboval. Ještě dobře, že jsme zavedli 

v republice rozvod! Já bych rád, kdyby Osuský alespoň na Slovensku mohl pracovati a působiti, 

poněvač by bylo opravdu škoda jeho talentu a politické zkušenosti. – Všecko to prosím, abyste 



 318 

laskavě považoval za docela důvěrné, ale měl jsem za svou povinnosť Vám to napsati. Beneš 

bohužel neřekl včas Osuskému své mínění – snad by to bylo pomohlo! 

Těše se na shledanou, jsem Váš 

Kř 

 

1 – Po neúspěchu posledního pokusu o přímou dohodu mezi ČSR a Polskem na poradách v Krakově 

v druhé polovině července 1919 se vrátil spor o hranice na Těšínsku, Oravě a Spiši znovu před mírovou konferenci, 

která koncem srpna 1919 rozhodla, že spor bude řešit plebiscitem ve sporných územích. K podpoře Polska se přidaly 

USA a Velká Británie, která chtěla kompenzovat Poláky za některé jimi nárokované německé oblasti, hlavně Horní 

Slezsko. Viz Boj o směr vývoje československého státu, II, dok. č. 15 a 20, s. 18 a 22–24. Nakonec byl spor vyřešen 

až v červenci 1920, kdy ČSR i Polsko daly souhlas k stanovení hranice ve sporných územích arbitráží spojeneckých 

mocností. Viz tamtéž, dok. č. 55, 57, 59, s. 51, 52, 54. 

2 – Během Kramářovy nepřítomnosti na pařížských mírových jednáních (pobýval v Biarritz) 

zastupoval čs. zájmy ve sporu o Těšínsko před velmocemi E. Beneš. Viz ANM, f. K. Kramář, k. 6, E. Beneš K. 

Kramářovi 5., 11. a 12. 8. 1919. Srovnej též Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 88 a 91, s. 328–329 a 334–

335. 

3 – Rozumí se mírová smlouva s Rakouskem. 

4 – Rozumí se Gmünd. Srovnej dok. č. 58. 

5 – Rozumí se mírová smlouva s Rakouskem. 

6 – Rozumí se Vysoké nad Jizerou. 

7 – Rozumí se J. K. Breško-Breškovskaja označovaná za „babičku (babušku) ruské revoluce“. Srovnej 

Paní Breško-Breškovskaja v Praze, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 209, 4. 9., s. 4. 

8 – Rozumí se A. Masaryková. 

9 – Rozumí se J. Masaryk. 

10 – Š. Osuský se 3. 8. 1919 v Prešově oženil s operní pěvkyní P. Vachkovou, s níž se sblížil během 

cesty českých umělců do Londýna. Vachková se účastnila vystoupení na hudebním festivalu, v jehož rámci 

uspořádal vyslanec Osuský koncert na vyslanectví. Hlavní roli zde, stejně jako na pařížské Sorbonně, zpívala P. 

Vachková. Viz MICHÁLEK, S., Diplomat Štefan Osuský, s. 44–45. 

11 – Š. Osuský působil od října 1918 v Londýně jako první diplomatický zástupce ČSR. Dne 7. 11. 

1919 byl prezidentem jmenován splnomocněným delegátem na mírové konferenci v Paříži, kde pak působil v letech 

1921–1940 jako vyslanec. 
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1919, 3. září, [Praha] 
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T. G. Masaryk K. Kramářovi o Š. Osuském a o setkání s J. K. Breškovskou. Dále o politice národně demokratické 

strany a jejího tiskového orgánu – Národních listů. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,3 x 20,5 cm, psáno tužkou na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

3/IX ‘9 

Milý příteli, prvý letec chce mít dopis, tož v rychlosti několik poznámek; ježto však tu 

brzy budete, nemusím mnoho psát. Nepsal jsem vůbec, abyste v Biarritz měl pokoj. 

Osuský byl upozorněn1 Jeníkem2 – rezultát vidíte. Nepředstavil se se svou ženou – nevím, 

co to u něho znamená; věděl, že noviny a P[rah?]a o ženitbě psali, přece jí neuvedl. Že by věděl, 

že nepatří do mé společnosti? Divné. 

Alice3 často vzpomíná Vaší paní; ještě včera byla řeč o celé řadě lidí a Alice srovnávala 

Babušku4 s Vaší paní a učinila svou deklaraci lásky. Protože jste se věci dotekl, píšu také něco o 

intimnostech; víte, že v tom punktu jsem velmi zdrželiv. 

Vaše strana dělá chyby; alespoň Národní listy:5 např. štvát bankovní úřady, štvát proti 

zdražení obilí atp. – to je velmi krátkozraké a vymstí se na původcích. Ostatně v posl[edních] 

dnech Národní listy, zdá se mi, obrátily. Slyším, že někteří straníci protestovali. Než to všecko až 

ústně. 

Pozdravení doma! 

Váš 

Masaryk. 

 

1 – Rozumí se na reakci veřejného mínění na jeho poměr a sňatek s P. Vachkovou. Srovnej dok. č. 60. 

2 – Rozumí se Jan Masaryk. 

3 – Rozumí se A. Masaryková. 

4 – Rozumí se J. K. Breško-Breškovskaja, ruská eserská revolucionářka šlechtického původu a 

spoluzakladatelka Strany socialistů-revolucionářů (eserů). Po vyhnanství na Sibiři, žila od roku 1918 v emigraci – od 

roku 1924 v Praze. 
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5 – Rozumí se tiskový orgán Čs. národní demokracie, v kterém se od 20. 7. 1919 (č. 170) objevila nová 

rubrika Proti zdražení chleba a mouky. V té byly publikovány protesty, které denně docházely do redakce Národních 

listů. Vedle této se vyskytovala v Národních listech rubrika Otázky zásobování a výživy, v níž vycházely články o 

situaci v zásobování, o drahotě, o zvyšování cen chleba a mouky a o manifestačních táborech apod. Srovnej např. 

Umění udržovat drahotu, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 197, 21. 8., s. 1; č. 198, 22. 8., s. 1; č. 199, 23. 8., s. 1; č. 

200, 24. 8., s. 2. NĚMEC, B. Mouka a chléb, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 200, 24. 8., s. 1. 
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1919, 11. září, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi o usnesení československo-polské komise uspořádat plebiscit ve věci Těšínska; o 

nutnosti důkladných příprav na něj, kupř. prostřednictvím agitačních akcí mezi tamními Němci apod. V souvislosti 

s tím o zatčení bratří Lobkowiczů a aféře vicekonzula P. Schwarze. Rovněž o budoucnosti Ukrajiny, resp. 

Podkarpatské Rusi a o svém plánu vstoupit do ruské politiky. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,1 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1–4. 

 

 

11/9 19 

Milý příteli, tak tedy plebiscit!1 Není to výhra, ale konečně za daných okolností, kdy byla 

proti nám Anglie i Amerika a jediná Francie s námi, je to ještě nejmožnější řešení. Ovšem nutno 

nyní všecko velmi důkladně připraviti. Především nutny peníze a zas peníze – nesmí se šetřiti – a 

pak nutno všecky lidi, pokud možno, tamější pustit do práce. Soc[iální] demokrati a Národní 

soc[ialisté] jsou specialisty v agitaci, doufám, že zde udělají, co dovedou. Dělníci ostravští 

půjdou do práce – včera, když bylo zle, plakali – a já tak skoro s nimi... Také Koždoňovi nutno 

dát dostatečné prostředky. - Bude se jednati hlavně o Němce.2 Já chtěl nyní v politice k Němcům 

promluviti, ale nechám to až po plebiscitu - a myslím, aby to bylo všeobecným pravidlem. 

Ovšem bych prosil, aby Němcům za hlasování nikdo nedělal nějaké sliby, – kromě všecky 

kulturní prostředky že budou mít i jazyková práva v úřadech. Nutno také nějakým způsobem 

usmířiti katolíky – nejen tam i na Slovensku, ve Spiši i Oravě. Bylo by dobře, kdybyste Vy řekl 

několik slov o tom, že nikdo se nechce dotýkati víry, – jen a jen pod pláštíkem víry ne proti státu. 

Jestli v první chvíli opojení svobodou staly se přehmaty, – pak s uklidněním i přesvědčením, že 



 321 

nelze ničím rušiti nábož[enský] mír a nábož[enskou] svobodu.3 Ale to také vyžaduje, aby stát 

nebyl náboženským – což nesvědčí nikdy náboženství a nábožnosti – nýbrž aby byl spravedlivý 

ke všem. 

Myslím, že by byl nejvyšší čas, abyste to udělal. Pozvete si nějakou deputaci! – Pak nutno 

vyříditi věc ruskou na Slovači i v Karp[atské] Rusi. To je největší nebezpečí. 

Já s celou rozhodností budu proti „samostijné“a Ukrajině, kterou dělá Petljura s lumpem 

Vasilkem za peníze, které jim na radu Bilińského vídeňská vláda uvolnila. Naše smrtelné 

nebezpečí je Polsko, Rumunsko, Ukrajina – pak jsme odříznuti na všecky strany – a Rusko by 

nám nikdy neodpustilo, kdybychom podporovali „samostijnost“. Jsem však pro oblastnou úpravu 

ruskou, vypracoval jsem pro to podrobnou ústavu,4 která dává národnostem úplnou možnost 

svobodné vnitřní správy, politické i kulturní. Zde Rusové úplně souhlasí – a také Ukrajinci, kteří 

jsou pro ukrajinskou budoucnosť v Rusku. To je jediná cesta k řešení problému. Všecko 

podporování vasilkovských stvůr, jako je pan Smal´-Stoćkyj atd. je zločinem na naší i ruské 

budoucnosti. Proto v Karp[atské] Rusi nesmíme podporovati toto ukrajinství, poněvač by bylo 

proti Rusku i obrátilo by se proti nám. Ať svobodně se rozhodnou sami, pro co chtějí.5 To jsme 

jim výslovně slíbili. Je to věc největší vážnosti, aby se sliby dodržely. A placenou ukrajinskou 

agitaci bych z Prahy vypověděl. V Oravě i Spiši jsou Rusíni, - aby nás při plebiscitu 

nepřekvapili! 

Nevím také, bylo-li moudré zatknouti Lobkowicze.6 Anglie je proti nám a myslím, že jsou 

to zprávy Cunninghama. Tj. šlechtická intrika. To se jen posiluje, když se pronásledují. Já totiž 

mám strach, aby to zase nebyla schwarziáda.7 Nezapomeňte, že je na Těšínsku Larisch, – ten má 

Angličanku za ženu a vliv v Anglii.8 Snad bylo by dobře v těchto věcech trochu uklidniti. – 

Prodělali jsme v posledním týdnu mnoho. Beneš se rval s Dmowským a já telegrafoval 

Wilsonovi, psal Clém[enceauovi], Balfourovi, mluvil s Coolidgem, Dullesem – Beneš s Polkem, 

Balfourem – bohužel vše hodně marno, až Wilson velmi sympaticky odpověděl, i Balfour. – 

Poláci agitovali germanofilstvím Tusarovy vlády, socialismem – a Herbette řekl přímo Benešovi: 

Přec nebudou se dělati ústupky Tusarově vládě!b O mně: ode dvou měsíců se Vaše položení zde 

velmi změnilo k horšímu! Což mně také říkají druzí! – Velmi zbytečně nepadali na mne, který 

jsem přec vše hájil a říkal, že je zárukou Beneš, – a to o socialistech jsem řekl před Benešem 9 jen 

Venizelovi a Pašićovi, když se jednalo o to, můžeme-li proti bolševikům maďarským, – tedy 
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docela věcně. Nemusí se mluviti o „Deutschböhmen“ a nadbíhati Němcům. To čtou zdejší lidé, 

diplomati to z Prahy píšou – a nám to škodí víc, než si kdo myslí. 

O krizi psát nebudu. Dokud nebude neodvislý, přímý a nestranný kabinet, nebude 

pořádek. Má stará myšlenka o kabinetu neodvislém, nebo chcete-li úřednickém, specialistickém, 

– s ministrem vnitra a silným, bezohledným úředníkem a zrovna takovým ministrem vojenství a 

justice – nebude možno u nás nic udělati. Jen nenuťte Beneše, aby byl ministerským předsedou. 

Ztratil by brzo svou popularitu a toho by byla škoda. Nenajdeme lepšího ministra zahraničních 

záležitostí – to je věc kardinální pro naši budoucnosť – a Beneš tím musí zůstati hodně dlouho. 

Mám velký plán – myslím – ještě nejsem rozhodnut. Řeknu Vám o něm, jakmile přijedu. 

Provedu-li jej, jel bych v pondělí do Prahy asi na týden – promluvil bych si tam a pak bych se zas 

vrátil do Paříže, – ovšem abych ihned jel dál. Jinak bych odejel odtud ve středu. V prvním 

případě by žena zůstala zde a čekala na mne, až se vrátím – někdy v polovině listopadu a snad 

dřív. Abych nemluvil v šarádách, Vám to v důvěře řeknu: Zdejší Rusové (i Ukrajinci) mne žádají, 

abych jel k Děnikinu přivésti jej k moudré politice ukrajinské, a tím zameziti „samostijnost“.10 

Beneš souhlasí úplně – a já prozatím také –, poněvač se jedná o nebezpečí nám i Rusku. Zde 

myslí, že jen já bych to u Děnikina a jeho okolí docílil. Uvidím ještě. Jsem přesvědčen, že byste 

také Vy souhlasil. A pak bych rád se vyhnul stranickému boji v Čechách. 

Žena srdečně pozdravuje slečnu Alice11 i Vás. Já také. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Samostijnisť, tj. samostatnost. 

b – Část věty po straně zatržena T. G. Masarykem. 

1 – Srovnej pozn. 1 k dok. č. 60. S myšlenkou plebiscitu přišli nejprve Poláci, kteří byli mezi obyvateli 

Těšínska nejpočetnější. Češi, kteří původně plebiscit odmítali se poté, co většina komise rozhodla pro plebiscit, 

vzdali odporu. 

2 – Varšava tedy původně plebiscit navrhovala na Těšínsku, resp. v Oravě a Spiši. Ukazovalo se ale, že 

by v národnostně promíšeném Těšínsku zřejmě optovala pro připojení k ČSR též většina Němců a Židů. Polsko proto 

od myšlenky plebiscitu ustoupilo. 

3 – Při vzniku ČSR v roce 1918 v české společnosti všeobecně panovala protikatolická nálada, přičemž 

silné protihabsburské smýšlení Čechů splynulo se smýšlením proticírkevním. Katolíci museli čelit i tzv. 

pokrokovému hnutí v samotné církvi. Identita nového státu se měla budovat s odvoláním na husitské a laické tradice. 
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Nevýznamná nebyla ani ta skutečnost, že tvůrci státu, v čele s Masarykem, tento ostrý postoj vůči římskokatolické 

církvi podporovali. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 184–189 a 190. 

4 – Viz pozn. 2 k dok. č. 59. 

5 – Poté, co se pro rozhodnutí Národní rady amerických Rusínů (v USA) o připojení k ČSR vyslovila i 

domácí reprezentace podkarpatoruských Rusínů, bylo toto rozhodnutí právně potvrzeno saint-germainskou smlouvou 

(10. 9. 1919) a smlouvou trianonskou (4. 6. 1920). 

6 – V noci z 5. na 6. 9. 1919 proběhlo zatčení původců pražských demonstrací. Mezi aktéry se objevili 

i bratři Lobkowiczové, Bedřich a František Zdeněk, obvinění z účasti na podvratném podnikání, jež mělo přispět 

k nastolení reakce. Od čtvrtka 4. 9. byly po Praze šířeny letáky „Husitských žen“, které vyzývaly k účasti na táboru 

lidu na Staroměstském náměstí. Rozšíření letáků zajišťovala tiskárna časopisu Československá republika a finanční 

zajištění poskytli právě Lobkowiczové a hrabě E. Nostic. Dne 5. 9. se manifestace uskutečnila za účasti jak „lidí 

smýšlení republikánského, tak i protirepublikánského. Páni Lobkowicz a Nostic, považující se za exponenty 

šlechtické společnosti, která se ve Švýcarsku pokouší o znovuzřízení habsburského panství…“ Deputace 

demonstrujících se téhož dne vydala k Masarykovi, který ji přijal. Viz články Včerejší demonstrace a President 

Masaryk k deputaci demonstrantů. Tribuna, 1919, č. 185, 6. 9., s. 2. Též článek Zjevní i tajní původci pátečních 

demonstrací a rubrika Denní zprávy. Tribuna, č. 186, 7. 9., s. 4. 

7 – Rozumí se aféra vicekonzula berlínského zahraničního úřadu dr. Schwarze, o němž bylo 

prokázáno, že pobýval v Čechách proto, aby na pokyn Berlína podněcoval velkoněmeckou agitaci, směřující 

k odtržení německých území od ČSR a aby shromažďoval zprávy o politické situaci. Tribuna přinesla zprávy o 

odhalení jeho činnosti, o jeho zatčení a v souvislosti s tím i o zastavení deníku Bohemia. Viz Velkoněmecká agitace 

v Čechách. Tribuna, 1919, č. 26, 1. 3., s. 2. Dále viz K činnosti vicekonsula dra. Schwarze. Tamtéž (Večerní vydání), 

s. 1. Spiknutí? Tribuna, 1919, č. 27, 2. 3., s. 1. Na vzniklou situaci reagovala též čs. vláda. Dne 11. 3. seznámil A. 

Švehla poslance Národního shromáždění s nótou, která byla 7. 3. zaslána v Praze akreditovaným zástupcům 

spojeneckých vlád, „stran německých piklů proti integritě a bezpečnosti Čs. republiky“. Viz Národní shromáždění. 

(35. schůze). Tribuna, 1919, č. 35, 12. 3., s. 2. Nota československé vlády v radě desíti. Tribuna, 1919, č. 37, 14. 3., 

s. 2. 

8 – Rozumí se hrabě Johann Larisch-Moennich, německý velkoprůmyslník a velkostatkář ve Slezsku, 

který vlastnil v oblasti Ostravska a Karvinska četné doly, průmyslové podniky a rozsáhlý pozemkový majetek. 

V letech 1902–1918 byl poslancem slezského zemského sněmu. Jeho manželkou byla hraběnka Olivia Lukrecia 

Larischová, rozená baronka Upper-Ossory. 

9 – Beneš v dopise Masarykovi z 8. 8. 1919 referuje: „stalo se v mé přítomnosti toto: Na konferenci 

před Venizelem, Pašićem aj. Kramář řekl: Naše vláda je teď na polovic bolševická. […] Vím, že Rusům vykládal, že 

vláda je germanofilská a bolševická – nerozumně, hloupě.“. Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 91, s. 

334–335. 

10 – Rozumí se zamezit ukrajinské samostatnosti. Ke Kramářově cestě do Ruska viz pozn. 1 k dok. č. 

59. 

11 – Rozumí se A. Masaryková. 
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1919, 12. září, [Paříž] 

K. Kramář T. G. Masarykovi stručně o pozdržení svého odjezdu z Paříže a tudíž i o oddálení plánované cesty do 

Ruska ke gen. Děnikinovi. 

 
Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,1 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1. 

 
 

12/9 19 
Milý příteli, 

letí první český aeroplán z Paříže do Prahy, a chce se mně tudíž poslati Vám touto cestou 

rovněž srdečný pozdrav a přátelsky Vám stisknout ruku. 

Jsem pořád pod dojmem Těšínska1 – ale nyní už jen myslím na to, jak tam pracovat. 

Věc s Děnikinem jsem si rozmyslil.2 Nemohu nyní odjeti – budou u nás doma volby, 

rozhodující o naší budoucnosti, a tu chci být na místě! 

Pojedu odtud až po Benešovi – ze srdce rád přeji mu nejvřelejší přijetí – zaslouží je! 

Nerad bych, aby jakoukoliv demonstrací pro mou osobu dojem přijetí jeho byl kažen. Myslím, že 

pojedu v pondělí 22.3 

Pak se těším na shledanou a na rozhovor. 

Srdečně Váš 

Kramář 

 

1 – Srovnej pozn. 1 k dok. č. 60. 

2 – Viz pozn. 1 k dok. č. 59. 

3 – E. Beneš se z mírové konference vrátil do ČSR 24. 9. 1919. K. Kramář se vrátil do ČSR 27. 9. 

1919. Oba delegáti podali o své činnosti na mírové konferenci zprávu Národnímu shromáždění. Viz BENEŠ, E. - 

KRAMÁŘ, K., Československá zahraniční politika : dvě řeči pronesené v Národním shromáždění dne 30. září 1919. 
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1919, 9. října, Paříž 
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K. Kramář zasílá T. G. Masarykovi pozdravy a zpravuje ho o svém odjezdu do Ruska, s využitím přepravy na 

francouzské válečné lodi. Dále se zmiňuje o aktivitách A. Hlinky v Paříži. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,1 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Paříž 9/10 19. 

Milý příteli, nehněvejte se na mne, že jsem už nepřišel se s Vámi rozloučit. Opravdu jsem 

neměl chvilky svobodné. 

Zde vidím, jak je dobře, že pojedu.1 Jen kdyby se mně podařilo pomoci trochu tomu, co je 

pro nás zajištěním naší budoucnosti. 

Francouzi jsou velmi laskaví, jedu na vojenském parníku s vojenskou misí francouzskou a 

zároveň s Maklakovými.2 Pojedu tedy velmi pěkně a doufám také bezpečně. 

Při přípravě na cestu viděl jsem teprv, co všecko dělají velmoci ohledně Ruska,3 a mohu 

říci, že je mně líto Francouzů. Myslí to s Ruskem nejlépe a jsou tam nejvíc nenáviděni. 

Nemám už času psáti Benešovi, prosím Vás, srdečně ho pozdravte. Slováci zde dělali 

ošklivé věci a zejména agitovali s Pittsburským paktem a Vaším podpisem a tím, že jste jim slíbil 

zvláštní sněm pro Slovensko.4 Nemyslím ovšem, že byste se musil proto trápiti – poněvač 

konečně rozhodnou přece o úpravě Slovenska legální zástupci – volení – Slovenska, a tím 

pozbudou ipso jurea platnosti všecky dřívější pakty. 

Vyprošuje si poručení slečně Alice5 a vyřizuji je od ženy, jsem upřímně Váš 

Kř 

 

a – Ipso jure, tj. silou zákona. 

1 – Rozumí se do Ruska. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 59. Z ČSR odjel K. Kramář 5. 10. 1919. 

2 – Srovnej dok. č. 65. Jedná se o válečnou loď Provence. Též viz Politický přehled. Rusko, in: 

Národní listy, 1919, roč. 59, č. 246, 18. 10., s. 2, kde se píše o cestě Maklakova do jižního Ruska, ale Kramářova 

účásti na ní není zmiňována. V. A. Maklakov byl ruský politik a diplomat, který působil od roku 1917 jako 

velvyslanec Prozatímní vlády v Paříži. 

3 – Situace v Rusku vypadala na podzim roku 1919 tak, že zatímco na Sibiři se hroutil kolčakovský 

režim, tak ze severu se blížila k Petrohradu vojska pod vedením gen. Juděniče, Děnikinova armáda obsadila celý jih 

Ruska a v říjnu 1919 se přibližovala k Moskvě. PIPES, R., Dějiny ruské revoluce, s. 245n. 
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4 – Předseda Slovenské ľudové strany A. Hlinka se v září 1919 pokusil předložit na mírové konferenci 

v Paříži požadavek autonomie Slovenska s odvoláním na Pittsburskou dohodu českých a slovenských krajanských 

svazů z USA podepsanou v květnu 1918 i T. G. Masarykem, slibující Slovákům vlastní sněm, vládu apod. Hlinka 

však nebyl na konferenci přijat žádným z klíčových činitelů a na Benešův zásah byl z Paříže vykázán. Viz Vznik 

Československa 1918, dok. č. 41, s. 123. 

5 – Rozumí se A. Masaryková. 
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1919, 20. října, loď Provence 

K. Kramář zasílá T. G. Masarykovi pohlednici z paluby válečné lodi Provence se zprávou o příjezdu do Istanbulu 

a dalším očekávaném průběhu své mise v jižním Rusku. 

 

Originál pohlednice 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, 14 x 9 cm, psáno perem na s. 1. Adresa: Velectěný pán pan 

dr. T. G. Masaryk, praesident republiky Praha. 

 

 

Na palubě Provence 20/10 19. 

Milý příteli, přijíždíme k Cařihradu1 s Maklakovými na palubě broněnosce,a na kterém 

nás francouzská vláda umístila. Jedeme s gen. Manginem a zítra odjíždíme ihned přímo do 

Taganrogu.2 Francouzská vláda se k nám chová přímo neobyčejně líbezně. Aspoň si cestu 

odbudu brzo a doufám se vrátiti v naznačený čas do Prahy. Vyprošuje si srdečný pozdrav slečně 

Alice,3 jsem Vám srdečně oddaný 

Kramář 

 

a – Bronenosec, tj. obrněná loď. 

1 – Cařihrad, rozumí se Istanbul. 

2 – K. Kramář se v Taganrogu setkal s velitelem jihoruské bílé armády A. Děnikinem. Předal mu i 

návrh ruské ústavy. Po příjezdu se však ukázalo, že o jeho misi není zájem. Děnikin mu sice za ústavní projekt 

poděkoval, ale tím vše skončilo. 

3 – Rozumí se A. Masaryková. 
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1919, 3. prosince, Paříž 

K. Kramář T. G. Masarykovi o svém návratu z Ruska do Paříže. Následně kritizuje snahy československých 

socialistů o diplomatické uznání sovětské vlády. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,2 x 18,2 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Paříž 3/12 19. 

Milý příteli, vrátil jsem se šťastně a v určitou dobu.1 Jak vidíte, Vaše chmurné předtuchy 

se bohudíky nesplnily. Jsem rád, že jsem jel, - nejen že jsem viděl, ale také jsem mohl napraviti 

aspoň trochu těžký dojem, kterým působí na Rusy naše poměry. 

Měl bych mnoho na srdci, ale nechám toho, až se uvidíme. Jen Vám řeknu, že jsem velmi 

sklíčen, ne tím, co jsem viděl v Rusku, ale tím, co vidím u nás. Všecko to těžce se na nás pomstí, 

až se Rusko zase vzpamatuje a v Moskvě nebudou Lenin a Trocký.2 A to bude! dřív nebo 

později! Naši přátelé Poláci podrží zrcadlo, aby nás Rusové dobře viděli. 

Nemyslete jen, že ze mne mluví muž mé ženy, – ne, jen a jen Čech. Rusové si bez nás 

pomohou – ale co budeme my, budou-li se [na] nás dívati jako na lidi, na které možno počítati jen 

když se vede dobře, anebo myslíme-li, že nám se za to dobře povede. Ale, jak pravím, raději 

ústně! 

Srdečně Váš 

Kř 

Myslím, že přijedu budoucí pátek nebo sobotu. 

 

1 – Rozumí se Kramářův návrat z Ruska koncem listopadu 1919, do ČSR přijel K. Kramář 20. 12. 

1919. 

2 – K. Kramář takto zřejmě hodnotí snahy čs. sociálních demokratů, jejichž výkonný výbor žádal 14. 

11. 1919 vládu, aby odsoudila Kramářovu cestu do Ruska a naopak, aby navázala přátelské vztahy se Sověty. 

 

 

/67  

1919, 7. prosince 
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T. G. Masaryk K. Kramářovi o nemožnosti uskutečnit Kramářův intervenční plán na podporu ruských armád, 

bojujících za osvobození země od bolševismu. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,3 x 20,2 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

7/XII 19 

Milý příteli, děkuju za zprávu. – Počkám na Vás a promluvíme si důkladně o všech poměrech a 

zejmena také o té ruské politice; myslím, že máte obavy upřílišené, obavy vyplývající z Vašeho, 

já myslím, ne dosti objektivního posuzování věcí našich i cizích. Neúčtujete dost s lidmi našimi, 

jakými jsou; otázka, jak ty lidi vychovat, alespoň jejich názory pozměnit? S tím musíme počítati, 

že nejen socialisté (obou táborů), nýbrž i agrárníci aj. jsou proti intervenci na Rusku; je proti 

grosa sibiřských; je nemožná z vojensky technických příčin – ergo, bylo omylem konstruovat si 

plán, obsahující postavení veliké dobrovolnické armády.1 A podobně vidím i v jiných Vašich 

konkluzíchb tu vadu, že nepočítáte s tím, co skutečně je. Přece se nerozcházíme a nemůžeme 

rozcházet v cílech – než o tom všem si povíme všecko, je toho velmi potřeba, aby podle možnosti 

odstraněny byly překážky, tarasící Vám a Vaší straně2 cestu do vlády a k úspěšné součinnosti. Vy 

i dr. Rašín, dva nejsilnější lidé, dostali jste [se] zbytečně do křivé situace. Proč? 

Poručení doma!  

Váš 

Masaryk. 

 

a – Gros, tj. hlavní část, jádro. 

b – Konkluze, tj. rozhodnutí; závěr. 

1 – Kramářovy intervenční plány se ukazovaly jako nereálné vzhledem k domácímu i mezinárodnímu 

vývoji. Prostřednictvím petičních akcí a demonstrací bylo požadováno ukončení intervenční politiky a okamžitý 

návrat legionářů. Levice vytyčovala požadavek diplomatického uznání sovětské vlády a navázání styků. Toto hnutí 

uvnitř republiky se spojovalo s hnutím uvnitř legií na Sibiři, které požadovaly okamžitou přepravu do vlasti. 

Kramářovy plány na nové nasazení legií do bojů se u legionářů setkávaly s odmítnutím. Srovnej SLÁDEK, Z., 

Kramář, Masaryk, Beneš a Rusko : shoda, rozdíly, rozpory, s. 60–63. Příp. PICHLÍK, K. - KLÍPA, B. - 
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ZABLOUDILOVÁ, J., Českoslovenští legionáři, s. 246–248. Na podzim 1919 legionáři uvažovali o možnostech 

buď se probít k východoasijským přístavům a odtud se pokusit o přepravu domů, nebo zahájit jednání se sovětskou 

vládou o průchod do vlasti. Přehledně SLÁDEK, Z., Karel Kramář a Rusko v roce 1919, in: Slovanské historické 

studie, 1972, roč. 9, s. 145–197. Do celkového vývoje zasáhlo ztroskotání intervenčního protisovětského tažení. 

Srovnej PIPES, R., Dějiny ruské revoluce, s. 238–242. Děnikinova armáda v jižním Rusku utrpěla koncem roku 

1919 pořážku. Stejná situace byla i v armádě Juděničově na severu Ruska a také Kolčakova armáda byla zničena. 

Viz tamtéž, s. 255–261. 

2 – Rozumí se Čs. národní demokracie. 
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1919, 30. prosince, Vysoké nad Jizerou 

K. Kramář zasílá T. G. Masarykovi novoroční přání. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 14,8 x 20,1 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Vysoké n/Jizerou 30/12 19.a 

Milý příteli, měl bych toho mnoho, co bych Vám chtěl přáti k novému roku. Ale raději si 

to nechám, až se uvidíme a budeme moci trochu promluviti. Zatím Vám i všem Vašim oba 

přejeme v novém roce hodně zdraví a všecko dobré! 

Jsme se ženou ve Vysokém, kde jsem se zrovna před 59 lety narodil.1 Se stářím jde u mne 

láska k mému rodišti. Je tu strašně sněhu, takže sotva možno choditi, ale to nám nic nedělá. Jsme 

tu daleko od světa a vzduch je tak svěží, ostrý a zdravý! A mně je tak příjemno, že jsem po Paříži 

trochu sám. Zůstanu zde asi do 12. ledna a pak už musím zase trochu do naší politiky. Pak 

doufám, že se uvidíme. 

Srdečně Vás pozdravuje 

Váš 

Kř 

 

a – Poznámka T. G. Masaryka: x 1. 1. [19]20. 

1 – K. Kramář se narodil 27. 12. 1860. 
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1920, 1. ledna, [Praha] 

T. G. Masaryk zasílá K. Kramářovi novoroční přání s očekáváním vzájemné shody v nadcházející politické práci. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 16,5 x 22 cm, psáno perem na s. 1. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

1/I’20. 

Milý příteli, děkuji za vzpomínku; navzájem Vaší paní a Vám naše vřelé přání k novému 

roku. 

Těším se na naši rozmluvu o politické práci v novém roce;1 doufám, že se dohodneme, - 

mně alespoň se zdá, že naše situace je tak jasně zřejmá, že při dobré vůli a soudnosti nemůže být 

zásadních rozporů. 

Mějte se tam dobře! Chtěl bych také být někde venku a v samotě. 

Váš 

Masaryk. 

 

1 – Schůzka Masaryka s Kramářem se uskutečnila 11. 1. a pak ještě 21. 1. 1920. Viz AKPR, f. KPR, 

sign. T 317/22, k. 90. V Masarykově diáři je ještě záznam o schůzce z 27. 1. Viz AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–2, 

k. 69. 
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1920, 1. února, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o záležitostech projednaných při vzájemném setkání 21. ledna 1920, především pak o 

problematice jazykového zákona s ohledem na národnostní minority. 
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Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 17,2 x 22,1 cm, psáno perem na s. 1. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

1/2‘20 

Milý příteli, tu věc osobní jsem vyřídil ihned: nemohl jsem ovšem dát jednat 

s prezidentem policie bez vědomí jeho šéfa, ale právě s tímto mohl jsem při té příležitosti 

promluvit o těch diferencích, o nichž jsme mluvili.1 

Posílám dvě věci.2 Krátké Memo[randum] poví Vám, jak se na jazyk[ové] zákony dívám 

a jaký asi bych měl program.3 Mé názory rostly a zrály v delší součinnosti s Vámi - myslím, že 

naše názory byly dobré. 

Bohémka4 je nám dobrým dokladem. (Jen myslím, že ustanovení vyučování netřeba dávat 

do fundament[álního] zákona. V té věci jsou ovšem tři možnosti: a) zák[on] tzv. fundamentální, 

b) specielní, c) systém smíšený, jako Váš návrh.)5 

Jak mně bude dobře,6 přijdu k Vám. Poručte mne, prosím, doma. 

Váš 

Masaryk. 

 

1 – Viz pozn. 1 k dok. č. 69. O rozhovoru s K. Kramářem konaném 21. 1. 1920 si Masaryk 

poznamenal: „Žádal 1) ochranu osobní, 2) s Švehlou by se domluvil…“ Dále si Masaryk udělal poznámku o 

Kramářových názorech na A. Švehlu: „Švehlovo neštěstí = cítí proti mladočesky z doby, kdy svedl boj proti 

mladočechům.“ Po rozhovoru se Švehlou 1. 2. 1920 si Masaryk zapsal: „Švehla soudí, že se s ním [Kramářem] 

věcně jednat nedá.“ 

2 – Do diáře si Masaryk poznamenal: „Poslal jazyk[ové] memo[randum] Kramářovi. (2. vydání)“. 

AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–2, k. 69. 

3 – Rozumí se koncem ledna 1920 dokončené Masarykovy poznámky k návrhu jazykového zákona, 

který předložilo ministerstvo vnitra. Viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Ústava, k. 390. Připravovaný jazykový 

zákon byl parlamentem schválen spolu s ústavou dne 29. 2. 1920. Jazykový zákon byl jedním z bodů, o kterých 

Masaryk jednal 21. 1. 1920 s Kramářem. 
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4 – Rozumí se německý pražský deník Deutsche Zeitung Bohemia, vycházející v letech 1918–1938. 

List byl zaměřen nacionalisticky, ale nepodléhal přímo žádné z politických stran. Byl pokračovatelem pražského 

periodika Bohemia vydávaného od roku 1828. 

5 – 21. 1. 1920 předložil Kramář Masarykovi svůj návrh jazykového zákona. Viz AKPR, f. KPR, sign. 

T 317/22, k. 90. 

6 – Masaryk v této době trpěl chřipkou. Srovnej AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–2, k. 69. 

 

 

/71  

1920, 7. března, Praha 

Blahopřání K. Kramáře T. G. Masarykovi k jeho sedmdesátým narozeninám.  

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15,1 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Praha 7/3 20. 

Milý příteli, žena i já posíláme Vám svá srdečná a upřímná přání k Vašim narozeninám.1 

Nehněvejte se, že nepřicházím sám, – bojím se, že máte toho dnes tolik, že je lépe pro 

Vaše zdraví, pokud možno Vás šetřiti. 

Co Vám přeju politicky, napsal jsem do „Národních“.2 Jinak bych měl jen jedno přání. 

Jsme oba příliš každý svůj, abychom se někdy míněním nerozcházeli. Přál bych si jen z duše, aby 

to nikdy nezkalilo náš osobní poměr. Myslím, že je toho potřebí pro naši věc. A co mne se týče, 

nezapomenu, co jsem Vám řekl na nádraží, když jste přijel.3 Doufám jen, že i Vy nezapomenete, 

že máte ve mně upřímného přítele, i když po svém přesvědčení musím chtíti něco jiného než Vy. 

Pak se vždy zase sejdeme – a to je to, čeho bych si opravdu přál. 

Dej Vám dobrý Bůh hodně, hodně zdraví a to velké štěstí, abyste brzo viděl náš národ 

silným, zdravým a spokojeným! 

Srdečně Váš 

Kramářa 

 

a – Pod textem, na s. 2–4, koncept odpovědi T. G. Masaryka, viz dopis z 8. 3. 1920, dok. č. 72. 

1 – T. G. Masaryk se narodil 7. 3. 1850. 
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2 – KRAMÁŘ, Karel. K 70. narozeninám presidenta Masaryka. Co bych přál presidentovi, in: Národní 

listy, 1920, roč. 60, č. 66, 7. 3., s. 1. 

3 – Rozumí se Kramářovo uvítání a projev při příležitosti Masarykova návratu 21. 12. 1918 do Prahy. 

Viz pozn. 2 k dok. č. 4. 
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1920, 8. března, [Praha] 

Poděkovaní T. G. Masaryka K. Kramářovi za zaslaná blahopřání. Navíc o problematice jazykového zákona. 

 
Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 17,2 x 22 cm, psáno perem na s. 1–2. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, II, dok. č. 128, s. 110.a 

 
 

8/III’20. 

Milý příteli, srdečný dík Vám a Vaší paní a navzájem přání všeho dobrého. 

Pokud se našeho poměru politického týče, souhlasím s Vámi; nevidím příčiny, proč 

bychom se nemohli při jednotlivých akcích dohodnout. A mohlo se to stát již tentokrát, pokud tu 

vůbec šlo o poměr nás obou. Viděl jsem pouze, že jste polemizoval proti mému humanit[nímu] 

programu; bylo to myslím zbytečné a hlavně máte o tom programu mylný názor. Nevím, 

přesvědčí-li Vás můj včerejší výklad,1 který však nebyl mířen proti Vám, neboť byl hotov před 

Vaší řečí.2 Je to succusb toho, co obšírněji vyloženo v Nové Evropě, která brzy vyjde.3 

Také spor o: státní se mne netýká.4 Jen jsem litoval, že jste nepřišel se dohodnout. Věc 

byla takto. Vládní původní návrh měl: státní. Dostal jsem ho v létě, Vy s Benešem jste byli v 

Paříži. Upozornil jsem na minoritní smlouvu,5 že by snad mělo být užito: oficielní, protože jste to 

tak formulovali a podepsali. Tím spíše, že by šlo jen o terminologii a že bychom proti možné 

opozici Němců měli vhodný argument. Jinak jsem na to nekladl žádné váhy, jak jste mohl vidět 

z mého Memo[randa].6 Když jsme spolu mluvili,7 dotkl jsem se předmětu jen en passantc a Vy 

jste ho také nezdůrazňoval. Očekával jsem, že se s kol[egou] Švehlou dohodnete osobně i věcně, 
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- lituji, že se to nepodařilo.8 Ostatně i v publiku spor o tu terminologii neměl ohlasu; jisté 

roztrpčení vzniklo tím, že spor se stal odhadováním vlastenectví. 

Vážný věcný rozpor jsem viděl jen v otázce kraj[ské] ústavy.9 

Konečně Vám nechci zamlčet, že si mnozí stěžují na Váš způsob polemiky, prý nevlídné 

bagatelizování. 

S pozdravem 

Masaryk. 

 

a – Editováno dle konceptu. 

b – Succus, tj. jádro. 

c – En passant, tj. mimochodem, letmo, zběžně. 

1 – Rozumí se odpověď T. G. Masaryka na blahopřání k narozeninám, které mu 7. 3. 1920 za 

přítomnosti předsednictva Národního shromáždění, členů vlády, zástupců nejvyšších úřadů a korporací projevil jeho 

předseda F. Tomášek. Viz MASARYK, T. G., Cesta demokracie, I, s. 229–234. 

2 – Dr. Kramář mluví k svědomí osvobozeného národa, in: Národní listy, 1920, roč. 60, č. 58, 28. 2., s. 

1–3. Jedná se o Kramářův projev k Národnímu shromáždění. 

3 – Základní verze Nové Evropy vznikla v Petrohradě mezi 8. 9. – 16. 10. 1917. Text byl tištěn na 

pokračování od ledna do dubna 1918 v legionářských novinách Československý denník. V létě 1918 po svém 

příchodu do USA se Masaryk rozhodl vydat text knižně. Rukopis dokončil v říjnu. MASARYK, T. G., La Nouvelle 

Europe, The New Europe, Washington, 1918. Česky vyšlo až v roce 1920. MASARYK, T. G., Nová Evropa : 

Stanovisko slovanské, Praha 1920. 

4 – Rozumí se státní jazyk, resp. jazyk oficiální. Při projednávání jazykového zákona byl největší boj 

sveden o definování jazyka. E. Beneš obhajoval charakteristiku československého jazyka jako jazyka „oficiálního“, 

naproti tomu K. Kramář razil termín „státní“ jazyk. Nakonec byl přijat kompromis – ústavní zákon mluvil o 

československém jazyku jako „oficiálním (státním)“. Sám Masaryk se stavěl podobně jako Beneš k termínu „státní“ 

jazyk zdrženlivě. Ve svých Poznámkách k jazykovému zákonu o tom píše: „V demokratickém státě, majícím značné 

národní minority, jazyky všecky jsou státními – jeden je primus inter pares – protože jednotnost centrální správy 

toho vyžaduje.“ Viz OPAT, J., Průvodce životem, s. 339. Srovnej AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Ústava, k. 

390. 

5 – Rozumí se mezinárodní smlouva o ochraně menšin, přijatá 10. 9. 1919 v Saint-Germain-en-Laye. 

Smlouva zavazovala nástupnické státy, aby ji zařadily do zákonodárství jako základní zákon. V čs. ústavě tvořila 

smlouva příslušná ustanovení paragrafů 128–134, tj. celou šestou hlavu. Srovnej První československá ústava, s. 

210–211. Popř. BROKLOVÁ, E., Československá demokracie, s. 69–71. 

6 – Rozumí se Masarykovy poznámky k jazykovému zákonu. Srovnej dok. č. 70. 

7 – Rozumí se schůzka z 21. 1. 1920. Kramář tehdy Masaryka seznámil se svým návrhem jazykového 

zákona. Viz AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. 
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8 – Srovnej Švehlovo vystoupení ve 114. a 116. schůzi ústavního výboru z ledna 1920 týkající se 

jazykového zákona. Viz První československá ústava, s. 71–83. 

9 – Rozumí se zřejmě správní reforma, resp. Zákon o zřízení okresních a župních úřadů v Republice 

československé (č. 26/1920 Sb.). 
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1920, 24. prosince 

Blahopřání T. G. Masaryka K. Kramářovi k jeho šedesátým narozeninám. Zároveň se v něm zaobírá jejich 

vzájemným osobním poměrem a na něm založené spolupráci do budoucna. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 4 listy 17 x 20,5 cm , psáno perem na s. 1, 3, 5 a 7. Záhlaví: President 

Československé republiky, memorandum. 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Koncept, rukopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

Boj o směr vývoje československého státu, II, dok. č. 180, s. 171. 

 

 

24/XII 20. 

Milý příteli, 

mluvil jsem tyto dny s některými Vašimi přáteli a straníky a domnívám se, že ti budou 

mluvit s Vámi; zdá se mi, že k budoucímu pondělku1 učiním nejlépe, když Vám o věci povím 

sám a přímo. 

Byla mně z Vašich řad položena otázka, co by se mělo stát, aby mezi Vámi a Vaší 

stranou2 a mezi „povolanými činiteli“3 opět nastal poměr úplné důvěry a aby tím Vám a Vaší 

straně zajištěna byla politická činnost, odpovídající její kvalitě a kvantitě. 

Ti „povolaní činitelé“ jsou trocha anonymní; proto neváhal jsem uvažovat přesněji o 

poměru mém vlastním, vlády a jednotlivých ministrů nynějších a odstouplých k Vám a Vašim 

přátelům a straníkům. A o tom bude Vám (snad již bylo) referováno. 

Mluvím k Vám teď jen o sobě. 
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Když jsem se před 2 lety vracel domů, byl jsem Vámi a Vaším oslovením přece jen 

překvapen:4 v tom okamžiku přeletěl jsem v duchu naši společnou minulost, poměr od vypuknutí 

války a viděl jsem před sebou budoucnost a náš úkol spolupráce. Namyslel jsem se o tom na své 

cestě domů a od prvých zpráv o švýcarské schůzce a mém zvolení5 hodně a dost. Za celé čtyry 

roky za hranicí byl jsem úplně oddán své práci a nikdy mně nepřišla myšlénka, že bych byl 

prezidentem; a stejně, když jsem se stal prezidentem, pokračoval jsem jednoduše v té práci a 

pokračuju. Ale Vaše postavení ve vládě a státu stalo se mně od Vašeho prvého slova problémem 

docela živým; odpověděl jsem Vám z patra a odpověděl jsem Vám osobně. Políbil jsem Vás. 

Pro častější osobní styk bohužel nezůstávalo mnoho času. Jako premiér a prezident měli 

jsme oba mnoho práce; pak jste brzy odejel do Paříže a nebyl celé měsíce v Praze, a tím, myslím, 

nastalo z Vaší strany odcizení tím spíše, že politický vývoj doma Vám se nelíbil a že jste pojal 

nedůvěru k Švehlovi, Tusarovi aj. Pozoroval jsem to z Vašich dopisů; mně nezbývalo než Vám 

referovat a situaci vykládat podle toho, co jsem viděl a zakoušel. Byl jsem, myslím, nestranný, ke 

všem loajální. 

Přišly pak rozdíly v nazírání na důležité politické problémy - Rusko, bolševism, Němci aj. 

Přirozeně jsem po Vašem odchodu z vlády zase a znova přemýšlel o možnosti naší spolupráce. 

Přál jsem si, abyste se stal, jak Maďaři říkají, homo regiusa; v přátelství se mnou a s vládou, 

zejmena s Benešem, mohl jste mít veliký, ba větší vliv ve všech naléhavých otázkách; mohl jste v 

docela specielních a osobních misích dojíždět za hranice, do Paříže, Londýna atd. a tam hájit naše 

zájmy; mohl jste doma mít rozhodující vliv v řešení mnohých a těžkých úkolů; mohl byste např. 

jednou zajet na Slovensko a tam kontrolovat a radit; po druhé byste měl práci na Rusínsku;6 

doma máme bytovou krizi, Velikou [!] Prahu, těžké úkoly, které by vyžadovaly Vaší spolupráce, 

– zkrátka, mohl se vyvinout docela zvláštní a naší osobní historii odpovídající poměr, přátelská 

spolupráce na budování státu. 

V tomto smysle tedy jednal jsem nedávno s Vašimi lidmi; nevím, pochopili-li mne úplně, 

ale doufám, že mne pochopíte Vy. Je otázka, proč se poměry utvořily jinak a jaké z toho budou 

důsledky pro budoucnost. Netajím si, že poměry teď jsou nesnadné; nejen doma, také za hranicí; 

doma je mnoho nedorozumění, pochybností atd. – cizí vyslanci zde, každý po svém, referují 

domů mnoho o našem životě a hlavně o osobách. Našim osobním poměrem se zabývají také naši 

Němci (např. Tagblatt 22).7 V pražských kruzích, domnívám se, mnoho lidí si tím láme hlavy; 

žurnalistika má své tábory atd. Obtíží jistě mnoho; ale to nemusí být rozumným lidem důvodem o 
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věci nejednat a nepokusit se o rozřešení. Nevyhýbám se té diskusi; proto Vám věc předkládám, 

čekaje Vaše rozhodnutí. 

Nebudete nemile dotčen, že k Vaší šedesátce přicházím takto. Buďte jist, že Vám přeju 

všecko dobré a především zdraví. (O tom mluvím z vlastní zkušenosti.) 

Doma, prosím, mne poručte. 

Váš 

T. G. Masaryk. 

 

a – Homo regius, tj. králův člověk, osobní zmocněnec; přeneseně osobní důvěrník prezidenta a vlády. 

1 – Rozumí se pondělí 27. 12. 1920, den narozenin K. Kramáře. Masaryk si výročí vyznačil do diáře. 

Kramářovo jméno je zaneseno též ke dni 26. 12. Viz AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–2, k. 69. 

2 – Rozumí se Čs. národní demokracie. Po dubnových parlamentních volbách, v nichž Čs. národní 

demokracie získala 6,3 % hlasů, byl sestavením nového kabinetu pověřen prezidentem republiky znovu V. Tusar. 

Ten se společně s Masarykem pokusil začlenit do obnovované vlády rudozelené koalice i národní demokraty – 

ovšem s tím, že by do vlády nešel ani K. Kramář, ani A. Rašín. Uvnitř strany mezitím započal spor mezi tzv. 

nacionalistickým „protihradním“ a „prohradním“ křídlem, což se projevilo při rozdělování poslaneckých mandátů a 

zejména při obsazování ministerských postů. Prezidentský návrh počítal v rezortu financí s předákem moravského 

„prohradního“ křídla strany K. Englišem, avšak vedení strany i většina poslaneckého klubu rozhodly do vládní 

koalice nevstoupit, a to tehdy pokud se ministrem financí nestane A. Rašín. Výsledkem bylo stranické usnesení o 

tom, že K. Engliš smí do vlády vstoupit jen jako úředník, nikoliv coby reprezentant strany. Vláda rudozelené koalice 

tím byla obnovena, protože však nedisponovala většinou hlasů v parlamentu, počítalo se s ní jen jako s vládou 

provizorní, jejíž změna se předpokládala na podzim roku 1920. 

3 – Rozumí se stávající úřednická vláda, jejímž předsedou jmenoval Masaryk 15. 9. 1920 J. Černého. 

Šlo o vládu zatímní, tvořenou šestnácti členy, kteří řídili rezorty jako ministři - nikoliv jako správcové. Přestože se 

jednalo o kabinet úřednický, dva ministři byli rovněž poslanci – E. Beneš a K. Engliš. Volba ministrů byla ve 

skutečnosti závislá na prezidentu republiky. Černého vláda úřadovala až do ustavení nového kabinetu tzv. všenárodní 

koalice 26. 9. 1921. 

4 – Rozumí se Kramářova uvítací řeč při Masarykově návratu do ČSR 21. 12. 1918. Viz Návrat 

presidenta Masaryka do vlasti, s. 177–178. 

5 – Masaryk byl zvolen prezidentem nového státu na první slavnostní schůzi Národního shromáždění 

14. 11. 1918 aklamací. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 1. 

6 – Rozumí se Podkarpatská Rus. 

7 – Rozumí se německý pražský deník Prager Tagblatt, vycházející jako deník od roku 1875. Viz 

článek [#] Kramář, in: Prager Tagblatt, 1920, roč. 45, č. 297, 22. 12., s. 1. 
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/74  

1920, 31. prosince, Libštát 

Poděkování K. Kramáře T. G. Masarykovi za zaslaná blahopřání. 

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15 x 20 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Libštát 31/12 20. 

Milý příteli, dovolte abych Vám k novému roku poslal svá nejlepší přání. Přeji Vám i 

všem Vašim především zdraví. Vám a s Vámi republice, abychom šťastně přestáli těžké krize, 

které nám hrozí, a abychom poznenáhlu přece jen mohli už normálně žít. 

Za Vaše milá přání k mým narozeninám Vám srdečně děkuji a také za Váš upřímný dopis. 

Nemějte mně za zlé, že pořád naň neodpovídám. Ve víru slavností nebylo klidné chvíle. Až nyní 

budu sám a sám nějaký čas ve Vysokém,1 napíšu Vám. Myslím s Vámi, že to může naší věci jen 

prospěti, když si všecko upřímně povíme. 

Vyprošuji si uctivé poručení milostivé paní i pozdravy Vašim. 

Váš 

Kramář 

 

1 – Rozumí se Vysoké nad Jizerou. 

 

 

/75  

1921, 27. dubna, Praha 

K. Kramář T. G. Masarykovi o vzájemném setkání z 26. dubna 1921 v Lánech, v němž se dotkli jednoho 

Kramářova sporného výroku ohledně Masarykova působení v zahraničním odboji. Dále se Kramář vrací k dopadům 

tzv. Švihovy aféry na jejich vzájemný vztah a posléze ke svým prvotním aktivitám v domácím odboji a v tajné 

organizaci Maffie.  

 

Originál dopisu 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, rukopis, dvojlist 15 x 18,9 cm, psáno perem na s. 1–3. Tamtéž opis, 

strojopis. 
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AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418, sl. 32. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl I, sign. R 174/1, k. 248. Opis, strojopis. 

ANM, f. A. Hajn, i. č. 4442, k. 160. Opis, strojopis. 

 

 

Praha 27/4 1921 

Milý příteli, je přirozeno, že mně leží velmi to na srdci, co jste mně včera říkal: „že se 

nemohu tak váleti po hotelech jako Masaryk“.a1 

Ptal jsem se ženy, jestli kdy něco takového ode mne slyšela a ta s největší 

apodik[ti]čnostíb to odmítá. Zeptal jsem se potom dr. Rašína, s nímž jsem byl vždy nejblíže 

politicky, a ten to prohlásil za lež. Že bych to byl řekl panu dr. Benešovi, přece jen mám právo 

pochybovati, poněvač jsem s ním přece nebyl mnoho známým, neznal jsem ho dřív, a pak jsem 

věděl, že je Vaším straníkem, a tak bych sotva jemu říkal, co jsem neřekl ani ženě, ani Rašínovi. 

Abychom vůbec vyjasnili všecko: Scheiner chtěl, abychom spolu mluvili. Já odmítl, 

poněvač ve mně stále ještě byla hořkosťc z Vašich útoků na mne ve věci Švihově,2 tím větší, 

poněvač vzdor všem různostem politickým ve mně zůstalo vždycky to, co mne k Vám kdysi 

poutalo, když jsme pracovali spolu. 

Ale já vítal, že jedete,3 prosil Scheinera, aby Vám všecko vyřídil, o čem jsme spolu 

mluvili, a hned jsme se také domluvili ohledně Maffie,4 do které jsem pak začal choditi, když 

jsem z venku přijel do Prahy.d 

Zapomněl jsem včera, že jsme poslali do Švýcar také dr. Třebízského5 a já jednal o 

poslání inž. Sýkory z obchodní komory, – ale tu mne zatkli. 

Konečně ještě jednou opakuji, že jsem já poprosil dr. Duška k sobě na nádraží, abych mu 

řekl, že Vás chtějí zatknouti, kdybyste se vrátil, a tedy, aby Vám to ihned dali věděti. A to bylo 

tuším dokonce dříve, než jsem měl, pokud se pamatuji, jediný soukromý hovor s Benešem.6 

Sotva jsem mu tedy mohl něco říkati o „povalování v hotelech“, a že bych to řekl v Maffii, kde 

jsem se jedině s Benešem stýkal, dr. Rašín s největší rozhodností odmítá. 

Nedělám z toho tajnosti, že to dlouho trvalo, než jsem v sobě překousal trpkosti z aféry 

Švihovy, ale že jste byl venku, považoval jsem já i dr. Rašín za veliký zisk pro naši věc. Proto se 

Vám přiznám, že mne dávno něco nenaplnilo tak – nepříjemným pocitem, jako Vaše včerejší 

sdělení o tom, co Vám o mně vyřizoval pan dr. Beneš. Proč to všecko?! 
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A abyste věděl, co zase se donášelo „od Vás“: ženě, když mne zavřeli, vypravoval 

Penížek, že jste Vy řekl asi následovné: „Kramář je ještě mlád, může se dát zavřít – já už jsem na 

to stár“.e Mne to přirozeně také velmi těžko se dotklo, poněvač jsem byl v té nejhorší periodě 

svého žaláře, když jsem pro stále hořící elektriku skoro nic nemohl spáti, ale jsem nyní 

přesvědčený, že to bylo také jen obyčejným klepem, jako tak mnohé jiné. Ale panu dr. Benešovi 

těžko to budu moci zapomenouti. 

Srdečně Váš 

Kř 

 

a – Nad textem poznámka T. G. Masaryka: „nemám kdy se povalovat po hotelech“. 

b – Apodiktičnost, tj. naprostá jistota, nezvratnost. 

c – V opise ve f. E. Beneš místo slova hořkost slovo bolest. 

d – Pod textem poznámka T. G. Masaryka: Dr. Kramářovi – Dr. Rašínovi – Švehlovi – Šámalovi. 

e – Poznámka T. G. Masaryka: !!, to by přece nic nebylo! Ale měl jsem opačný názor, že jako starší 

mohu, třeba-li odstoupit. O tom s Benešem: působit mučednictvím?!. 

1 – Dne 26. 4. odpoledne již delší dobu nemocný Masaryk přijal v Lánech K. Kramáře. Masaryk se 

měl zmínit o Kramářově jistém výroku z roku 1915. Kramář tehdy na Masarykovu výzvu tlumočenou mu Benešem, 

aby přijel ven pracovat proti Rakousku, měl odpovědět tak, jak je uvedeno v dopise. E. Beneš se k tomuto problému 

vyjádřil více ve svém memorandu prezidentu Čs. republiky z 6. 5. 1921. Viz AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. 

Viz též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418. Popř. srovnej Kramářův soud nad Benešem, s. 13–34. 

2 – Švihova aféra způsobila rozladění mezi Masarykem a Kramářem, které přetrvalo až do Masarykova 

odjezdu do Itálie koncem roku 1914. Srovnej dok. č. 79. 

3 – T. G. Masaryk odjel za hranice 18. 12. 1914. Přes Vídeň dorazil do Říma, stále však počítal s tím, 

že se do Prahy vrátí. Počátkem roku 1915 už byl v Ženevě, kam mu bylo šifrovanu depeší sděleno, aby se nevracel. 

Hrozilo nebezpečí, že po návratu bude zatčen. E. Beneše pověřil aby organizačně zajistil spojení zahraničí 

s domovem. Beneš měl vyjednat vyslání dalších lidí do zahraničí. Beneš se setkal s Kramářem, ten ale Masarykovo 

přání nevyslyšel a rozhodl se zůstat doma. Srovnej PICHLÍK, K., Zahraniční odboj 1914 – 1918, s. 106–107 a 110–

120. 

4 – Maffie jako tajná organizace protirakouského odboje vznikla v prosinci 1914 po odchodu T. G. 

Masaryka do zahraničí, kdy se realistická skupina (E. Beneš, P. Šámal) spojila se skupinou mladočeskou (K. Kramář, 

A. Rašín, F. Sís), doplněna byla ještě státoprávními pokrokáři (A. Hajn) a dále představitelem Sokola J. Scheinerem 

a sociálním demokratem F. Soukupem. První schůze se konala začátkem března 1915 a v průběhu roku se Maffii 

podařilo vytvořit konspirační síť. Po zatčení Kramáře v květnu 1915 a po odjezdu Beneše do zahraničí v září 1915 se 

do čela Maffie postavil P. Šámal. Organizace působila až do konce války, přičemž v letech 1917–1918 se její činnost 

prolínala s aktivitou legální čs. protirakouské opozice, tj. Národním výborem. Více viz PAULOVÁ, Milada, Tajný 

výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916–191, Praha 1968, s. 13n. 
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5 – Rozumí se J. Třebický, český průmyslník, právník, národohospodář a publicista, který se v roce 

1899 spolupodílel na založení státoprávně radikální strany.  

6 – E. Beneš se s K. Kramářem setkal po svém příjezdu ze Švýcarska v únoru 1915. Tuto schůzku 

sjednal P. Šámal a Beneš na ní Kramáře seznámil s Masarykovou představou o fungování zahraničního i domácího 

odboje. Viz PICHLÍK, K., Zahraniční odboj 1914 – 1918, s. 113. 

 

 

/76  

1921, 30. dubna 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o výše zmíněném sporném výroku, proneseném roku 1915 a o očekávaném vyjádření 

E. Beneše v této záležitosti. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,7 x 19,3 cm, psáno tužkou na s. 1. 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

ANM, f. A. Hajn, i. č. 4442, k. 160. Opis, strojopis. 

 

 

30/4’21. 

Milý příteli, Vaše obžaloba Beneše uvedla mne do těžké situace; dokonce Váš dopis, z něhož 

vidím, že jste o věci mluvil s jinými. Věci musí být vyjasněny: já přece nemohu se stále stýkat 

s ministrem, jenž by dovedl mne obelhat, neinformovat kolegu ministra v důležité situaci atd. Já 

jsem s Benešem obcoval teprve od 1914; nikdy jsem nepozoroval nejmenšího, že bych Váš 

úsudek o jeho charakteru (různosti věcného nazírání nechávám ovšem stranou) mohl přijat [!] bez 

náležitého vyšetření. 

Řekl jsem Benešovi, co mu vytýkáte, a uložil mu, aby mně podal písemné vyjádření, které 

pak předložím i Vám a po případě i těm, jež do sporu byli zasvěceni.1 Bylo by hrozné, kdybyste 

měl pravdu, anebo naopak, kdybyste byl Beneše obvinil neprávem: takový spor v samých 

hlavách našeho státu, v lidech tak vysoko postavených! A právě Vaše postavení dodává věci toho 

významu. 

Masaryk. 
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1 – E. Beneš vypracoval o svém sporu s K. Kramářem memorandum, které předložil prezidentovi 6. 5. 

1921. Viz AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90, též AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418 a též 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl I, sign. R 174/2, k. 250. Popř. viz Kramářův soud nad Benešem, s. 13–34. O okolnostech 

vzniku svého memoranda pojednal Beneš při řešení konfliktu Beneš – Kramář v letech 1929–1930. Viz BENEŠ, 

Edvard, Moje odpověď Dru Karlu Kramářovi, Praha 1929, s. 7–8 a 56. Práce reagovala na Kramářův spis 

vypracovaný v roce 1929 s využitím osobního deníku z mírové konference. Spis byl z části pozdní odpověďí na 

Benešovo memorandum z roku 1921. Viz Kramářův soud nad Benešem, s. 37–152. Benešova Moje odpověď 

vyvolala ještě Kramářovu dupliku (z roku 1930). Viz Kramářův soud nad Benešem, s. 152–145. Srovnej přílohu č. 

III. 
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1921, 11. května, [Praha] 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o Benešově memorandu, které vyvrací Kramářovo tvrzení i výše uvedený dopis ze 

27. dubna 1921 ohledně výroku na adresu T. G. Masaryka a jeho činnosti v zahraničí po roce 1914.  

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 16,7 x 19,3 cm, psáno tužkou na s. 1. 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418, sl. 32. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

11/5’21. 

Milý příteli, 

zde je vyjádření Benešovo.1 Očekával jsem, znaje poměry a lidi, že po Vašem vystoupení 

proti Benešovi k nějakému podobnému objasňování dojde: jsme teď v nemilé trapné situaci, ale 

není horší (míním politicky), než je za Vašeho a Vaší strany2 boje proti Benešovi. 

Netroufám si formulovat, dá–li se a jak spor vyřídit mírně a poměr zúčastněných věcně 

upravit; záleží to na Vás. Vy jste Benešovi křivdil; ale to se mi zdá jen částí, snad dokonce jen 

symptomem Vaší politiky a jejího vývoje od počátku války a pak od převratu. 
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T. G. Masaryk. 

 

1 – Jedná se o memorandum ke sporu s K. Kramářem. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 75, dok. č. 76 a pozn. 

10 k dok. č. 78. Kopii memoranda T. G. Masaryk poslal K. Kramářovi. 

2 – Rozumí se Čs. národní demokracie. 

 

 

/78  

1921, 20. května, Praha 

K. Kramář odpovídá T. G. Masarykovi na zaslané memonardum, sepsané E. Benešem v květnu 1921, které se 

dotklo mj. Kramářova působení na pařížské mírové konferenci a též aktuálních rozporů mezi K. Kramářem a 

ministrem zahraničních věcí v otázce směřování čs. zahraniční politiky. Dále o zlomových událostech, které 

v minulosti výrazně poznamenaly Kramářův osobní poměr k Masarykovi – mj. tzv. Šromotova aféra, soudní proces 

s K. Švihou, ruská otázka či koncepce novoslovanství. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–28, k. 703. Originál, rukopis, dvojlist 16 x 19.5 cm, psáno perem na s. 1–4. 

Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418. Opis, strojopis. 

 

 

Praha, 20/5 1921. 

Milý příteli, odpuste, že neodpověděl jsem dřív. Ale čekal jsem, až se poněkud uklidním, 

zejména po tom, co jste Vy mně napsal, že jsem dr. Benešovi křivdil. A ještě dnes neodpovím, 

jak musím, poněvač je mně to dnes nemožné. Jsem v plné korektuře své knihy1 a nechci dělati nic 

jiného, tím spíš, poněvač nechci odpověděti frázemi, nýbrž fakty a k tomu musím přečísti svůj 

„deník“ z Paříže.2 Nebudu to dělati kvůli panu dr. Benešovi, nýbrž proto, aby mezi námi a hlavně 

pro budoucno bylo jasno. Následky ruské politiky, Francie a naší, které jsem předpovídal a před 

kterými jsem marně varoval, se i pro Francii už dostavují a bude dobře věci ty skonstatovati. 

Jakmile tedy budu s knihou hotov, napíšu a pošlu Vám to. 

Dnes jen několik slov ku spisu pana dr. Beneše.3 Nechci opravdu uváděti v pochybnosti 

svědectví paní B[enešové] a slečny Oličové. Ale ovšem, rád bych věděl, v jaké souvislosti jsem 

to řekl a kdy. Nehněvejte se, že při tom musím říci víc, než jsem od Vašeho příjezdu do Čech kdy 

říci chtěl. Neměl jsem i po vypuknutí války příčiny k nějakým ohledům k Vám. Mne mnoho věcí 
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od Vás velmi bolelo. Já Vás měl od první chvíle, kdy jsme se poznali, opravdu rád. Víte, že já 

jediný Vás hájil v historickém sezení mladočeského klubu.4 Kaizl – nepřijel – a já byl proti všem. 

A za celou dobu jsem proti Vám nevystoupil – poznáte přece, že ne ze strachu –, jen jednou v 

teoretickém sporu o historické a přirozené právo – a jak nám to historické právo bylo dobré a jaká 

chyba, že jsme sami je podrývali! – A to bylo docela vědecké, bez útoku, a mezi mladočechy 

jsem Vás i Machara vždy hájil. Proto jsem byl ve straně vždy podezříván a dostal jsem se k 

rozhodujícímu vlivu, až když nikoho jiného nebylo. Vy jste v Kolíně, když jsem měl srdeční 

arytmii a všichni se o mne tolik báli, řekl, že jsem nemocen, když nechci z Krymu do Prahy. To 

mne velmi bolelo, poněvač to bylo od Vás. Kdyby to řekl jiný, bylo by mně to lhostejno, ale Vás 

měl jsem pořád z hloubi duše rád. 

Pak přišla švihovina5 a Vy jste proti mně osobně vystoupil jak posud nikdo. Cítil jsem, že 

Vás konečně přestávám mít rád. Nedivte se! Vy jste mne přece natolik znal, abyste věděl, že bylo 

pro mne, člověka měkkého a sentimentálního, jednou z nejstrašnějších chvílí hnáti člověka k 

sebevraždě - já totiž myslil, že se musí zastřeliti. Nemáte ponětí, jakou to stálo námahu Rašína a 

Síse, než mne přimněli k souhlasu, abychom věc uveřejnili. A na počátku války jsem vzpomínal, 

co by bylo, kdybychom byli Švihu neodhalili, - jak by pracoval s „opatrníky“ veřejně a co by se 

bylo mohlo státi, kdyby se byl jako předseda strany dověděl, co děláme my „neopatrníci“. 

Nedivte se tudíž, že jsem stále ostřeji cítil, co jste proti mně napsal, a já bych tedy vůbec 

nepopíral, že jsem se o Vás ostře vyjádřil, i kdybych se na to nepamatoval, poněvač i 

nejzdrženlivějšímu člověku dojde někdy trpělivosť, a snad bych byl dokonce řekl, že snad nejsme 

ani potom ještě dost „skvitováni“.a 

Ale mně šlo o něco docela jiného. Ne o můj tehdejší osobní poměr k Vám, který přece byl 

takový, že jsem s Vámi nechtěl mluviti, když mne o to dr. Scheiner žádal, nýbrž o můj věcný 

poměr k Vaší činnosti. Na slova se nepamatuji, ale tolik přece vím, že jsem byl každému i Vám 

vděčen za to, co děláte venku, poněvač jsem byl od 2. srpna 1914 navždy hotov s Rakouskem.6 Já 

přec ihned varoval Duška, když jsem se dozvěděl, že Vás chtějí zatknouti a v Maffii přece všecko 

se koncentrovalo, co šlo z venku i ven a v Maffii jsem byl vždycky, když jsem přijel do Prahy. 

Nebylo tehdy, aspoň pokud se pamatuju, rozporů ohledně Ruska, které dnes ex postb pan dr. 

Beneš vyhledává, – vždyť je toho důkazem, co jste sám roku 1916 o Rusku a pro Rusko psal,7 

třeba jste tam řekl, že máte víc orientaci západní. Ale do Gorlice8 přece všecko se u nás točilo 

okolo Ruska! Že my zde do Gorlice na Rusy čekali, nebylo naivním, poněvač jsme jednak 
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nevěděli, že nemají střeliva, a za druhé víra ta nebyla nepravděpodobnou, poněvač jsme neznali 

strašné ruské ztráty při zbytečném dobýváni karpatských průsmyků, které měli opevniti Rusové a 

dáti dobývati Rakušanům, a nemohli si představiti, že Rusové nepřijdou zničiti ostravské doly a 

Škodovku. Proto jsem chtěl zůstati doma, abych tu byl, až by Rusové přišli, upřímně řečeno, ze 

strachu, aby z neznalosti poměrů nenadělali věci, které by potom těžko bylo spravovati. – Ale i 

dr. Rašín i moje žena, a jen těm jsem se o věci zmínil, vědí, jaké bylo mé mínění o Vaší činnosti 

zahraniční, když jsme se o ní dověděli, a proto se dr. Rašín tak ostře vyjádřil o výroku, který jste 

mně podle dr. Beneše vytýkal. Připouštím, že dr. Beneš tak referoval doma, ale dodnes nechápu, 

jak jsem to mohl říci jemu, Vašemu straníkovi, když jsem tak nemluvil se svými nejbližšími. 

Nebylo to v době, kdy jste byl na Capri,9 a já vůbec nevěděl, co děláte? Já sám bych si to rád 

vysvětlil. Kdyby to mělo býti později, pak bych tomu vůbec nerozuměl. Ale konstatuji, že jsem 

neobyčejně překvapen způsoby pana dr. Beneše: napřed že referuje své paní a slečně Oličové – 

což mu konečně nevyčítám, ačkoliv by měl protestovati napřed mně -, ale pak to referuje Vám, 

když už jsem byl zavřen a on se mnou tolikráte seděl v nejužším kruhu Maffie, kde mohl nejlépe 

viděti, jak se Rašín a já na Vaši činnosť díváme. Tak se to nedělá! 

Pokud se týče druhých věcí, ponechávám si odpověď politickou, až budu hotov s knihou. 

Jen o osobní stránce řeknu, že jsem byl výroky pana dr. Beneše do duše uražen a také – zaražen.10 

Že mou těžkou náladu v Paříži hledí svésti na mé osobní rozladění, mne překvapuje i 

nepřekvapuje. Vy jak psycholog víte proč. On jen zapomíná, že mně zrovna ve Vídni každý 

vojenský holomek snažil se ukázati, že je možno plyvati po svázaném - a že jsem musel 

přivyknouti k ponížením, jakých nikdo druhý nezažil. Otupěl jsem k nim. A v Paříži jsem zrovna 

ve francouzských kruzích – druhých jsem pro neznalosť angličtiny nehledal -, u Clemenceau, 

Pichona, Tardieu, Le Rond, kteří rozhodovali, našel nejpřátelštější přijetí – a tam, kde jsem 

pracoval, v komisi dopravní, jsem dostal, co jsem chtěl. Zrovna tak ve věcech obchodních smluv, 

našeho příspěvku za osvobození a pan dr. Beneš snad nebude popírati můj podíl na předmostí 

Bratislavy, na nádraží cmuntském11 a Vitorazsku, Valčicích12 ad., ani na vídeňských obrazárnách. 

Angličané, Řekové, i Francouzi, s kterými jsem pracoval, mně řekli, že jsem jediný na konferenci 

dosáhl všecko, co jsem chtěl. Tedy, i když beru to in grano salis,c proč být osobně rozladěn? Že 

mne Balfour vyvedl hrubosť – chtěl jsem se mu poděkovati za účasť anglické vlády projevenou 

mně za příčinou atentátu –, mne ovšem mrzelo, ale ještě více za to, že jsem přece byl 

ministrprezidentem Československé republiky – tedy za ni!13 Ostatně kdybych já byl na místě dr. 
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Beneše a on o to žádal mým jménem, jako já jsem jeho o to žádal, byl by ho Balfour jistě přijal! 

Konečně s Balf[ourem] jsme se vyrovnali, velmi dobře se bavili u M[ada]me Jouvenel a také 

jsme se velmi dobře rozloučili. – A že mně nedali mluviti po dr. Benešovi, když jsme přednášeli 

bohům konference své požadavky,14 zas mne nemrzelo tak pro mne, ač jsem opět byl uražen za 

náš stát, jako proto, že jsme měli s dr. Benešem v hájení naší věci úlohy materiálně rozdělené, a 

já tedy svou čásť historickou nemohl přednésti. Lituju toho dodneška, poněvač historická čásť 

odůvodnění našich požadavků přišla tím velmi zkrátka - do jista ne k prospěchu věci! – Ale pan 

dr. Beneš neměl by přehazovati věci z „bolnoj golovy na zdorovuju“!d Ano, já byl sklíčen, 

zoufale sklíčen v Paříži, ale ne pro svou uraženou ješitnosť, nýbrž pro strašné zklamání, které 

jsem hned v první dny v Paříži měl. Pan dr. Beneš a dr. Osuský nám vylíčili v Ženevě15 naši 

pozici tak růžově a polskou tak šedivě, ukazovali nám jakási zachycená akta, která měla Poláky 

zničiti, – že jsem byl jako polit ledovou vodou, když jsem v Paříži viděl, že jsou v Paříži Poláci 

těmi, od nichž zejména Francouzi čekají záchranu před Němci i bolševiky, a že Paříž poslouchá 

Dmowského, který hlásal, že se Rusko za 50 let neuzdraví a velká Polska že musí zaujati místo 

Ruska ve francouzské politice. A já viděl, jak se nešťastnou politikou k Rusku ohrožuje 

budoucnosť naše i Francie, a proto jsem byl nešťasten jako nikdy dřív. Dnes se vidí počátek 

pravdy mých obav – přijde i pokračování a smutný konec. Ale i kdybych neměl pravdu, je 

úžasným, že pan dr. Beneš nemá smyslu pro to, co je ve mně lásky k naší věci, a myslí, že může 

všecko svésti na koeficient – uražené ješitnosti. Toho jsem si od něho opravdu nezasloužil a on – 

sobě nemohl vystaviti horší vysvědčení. Až mne to mrzí, že se tak zbytečně odkryl. 

Totéž je ve věci mého zájezdu k Děnikinovi.16 Dnes jen tolik řeknu, že jsem nehledal v dr. 

Benešovi tolik – politiky vůči mně. Já jsem k němu přišel upřímně a čistosrdečně zeptat se ho, 

má-li proti mé cestě něco ze stanoviska českého, - a on myslel na mou řeč v Praze,17 na pány 

koaličníky – a neřekl mně o tom ani slovo. To přece nemohlo pro mne padati vůbec na váhu. 

Vždyť pro otázku ruskou mne vyhodili, a tu nemohl nikdo ode mne očekávati, že budu mlčeti o 

věci, kde šlo ne o mou osobu, o mé ministerstvo, nýbrž o základní problém veškeré české 

politiky, o které se tolik psalo a mluvilo v Čechách za mé nepřítomnosti. A zas jen vidím, jak 

malicherně soudí pan dr. Beneš o věcech, v kterých mně se jedná o budoucnosť všeho, co mně je 

nejdražším. Tedy ve věci Děnikina pan dr. Beneš nejen nic nevyvrátil, nýbrž udělal vše ještě 

ošklivější. Myslil jsem, že alespoň v Paříži mluvil se mnou jako člověk – bez „zadních myslí“ -, 

když jsem k němu tak upřímně přišel, a co dělal v Praze, přičítal jsem jeho slabosti a touze být 
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hezkým u socialistů. Kdyby jemu se stalo, co mně s ním, nevykrucoval bych sebe – vládou. 

Anebo bych v Paříži řekl otevřeně, co myslím. Zdá se mně, že jsem toho zasluhoval. 

Ale dnes nebudu víc psát, až najednou. Jen Vás musím prositi o svolení, abych směl se dr. 

Nováka zeptati, jak je to s tím obviněním, že on si u dr. Beneše stěžoval na mne. To si musím s 

dr. Novákem vyříditi. Nerad bych měl dojem, že je tak ošklivě dvojaký.18 

A nyní přeji Vám z duše, abyste se na Capri úplně zotavil,19 nehněvejte se, že jsem dnes 

mluvil o starých věcech, o nichž měl jsem za to, že jsou po tom, co jsme si řekli při Vašem 

příjezdu na nádraží,20 navždy mezi námi pochovány, – ale když se zase z toho něco vyhrabalo, 

nemohl jsem jinak. 

Váš 

Kramář21 

 

a – Skvitnouti si, tj. vypořádati si něco s někým. 

b – Ex post, tj. dodatečně, později. 

c – In grano salis, tj. se špetkou soli, ne úplně vážně. 

d – Bolnoj golovy na zdorovuju, tj. z nemocné hlavy na zdravou. 

1 – KRAMÁŘ, Karel, Ruská krise, Praha 1920. Rukopis této práce viz ANM, f. K. Kramář, k. 57. 

Rukopis ruského překladu tamtéž, k. 58. 

2 – Ve fondu K. Kramáře v ANM není deník uložen. Ve své práci citoval z Kramářova tematického 

výtahu z deníku H. Lemberg. V současné době ve fondu není ani tento výtah. 

3 – Rozumí se memorandum E. Beneše. Srovnej dok. č. 76 a 77. 

4 – Rozumí se jednání výkonného výboru Národní strany svobodomyslné ze srpna 1893, zabývající se 

sporem mezi J. Grégrem a T. G. Masarykem o Šromotově případu. Z jednání vzešlo rozhodnutí, aby bylo provedeno 

vyšetření všech podrobností této aféry a návrhy jejího řešení. 26. 8. 1893 rozhodl poslanecký klub strany tak, že 

jednání J. Grégra v této záležitosti posoudil jako správné a naopak svým jednáním, že chybil T. G. Masaryk. Viz 

rukopis referátu H. Jandy o průběhu sporu s návrhem usnesení a přílohy, ANM, f. K. Kramář, k. 13. V důsledku této 

kampaně se Masaryk 25. 9. 1893 vzdal říšského i zemského mandátu. Srovnej Korespondence T. G. Masaryk – 

Karel Kramář, J. Bílek - H. Kokešová - V. Quagliatová - L. Swierczeková (vyd.), Praha 2005, dok. č. 146 a 147. 

Příp. viz Příloha I. 

5 – Rozumí se Švihova aféra. Srovnej pozn. 7 k dok. č. 56 a pozn. 1 k dok. č. 57. 

6 – Srovnej pozn. 8 k dok. č. 58. 

7  – Jedná se zřejmě o Masarykovu přednášku o Slovanech a panslavismu, kterou měl na Sorbonně 

22. 2. 1916. Tato přednáška se stala později základem pro studii s názvem Slované po válce, kterou Masaryk 

dokončil v polovině května 1922 a uveřejnil ji v prvním čísle časopisu The Slavonic Review. Vyšla zde v červnu 
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1922 pod názvem The Slavs after the War. Srovnej MASARYK, T. G., Cesta demokracie, II, V. K. Škrach (vyd.), 

Praha 1934, s. 266–292. 

8 – Na počátku května 1915 německo-rakouské vojsko prolomilo u Gorlice na severním úpatí Karpat 

ruskou frontu a proniklo do hloubky ruské obrany směrem na Přemyšl a Lvov. 

9 – Masaryk byl prvně na ostrově Capri již v roce 1911, dovolenou tam pak před vypuknutím války 

strávil ještě v roce 1913 a 1914. 

10 – E. Beneš se ve svém memorandu nesoustředil pouze na faktickou obhajobu pravdivosti Kramářova 

výroku o „Masarykově povalování se v hotelích“, ale rovněž podrobil kritice Kramářovo působení jako delegáta na 

mírové konferenci v Paříži. Nakonec se ještě věnoval sporu, který se mezi ním a Kramářem rozhořel po skončení 

mírové konference v otázce čs. zahraniční politiky, zejména té „slovanské“. Výrazná konfrontace mezi oběma 

proběhla na počátku roku 1921 nejprve na půdě parlamentu, kde šlo o rozpor v aktuální otázce rusko-polského 

střetnutí a posléze i v tisku. Na Benešův článek Doslov min. Beneše k zahraniční debatě. Odpověď na řeč dra. 

Kramáře, dra. Kafky a na protesty v Uhrách, in: Tribuna, 1921, roč. 3, č. 26, 1. 2., s. 1–2 odpověděl K. Kramář 

článkem Odpověď panu ministru Benešovi, in: Národní listy, 1921, roč. 61, č. 36, 6. 2., s. 1. Viz AKPR, f. KPR, 

sign. T 317/22, k. 90. 

11 – Rozumí se Gmünd. 

12 – Rozumí se Valtice. 

13 – Viz pozn. 8 k dok. č. 8. Dále srovnej Kramářův soud nad Benešem, s. 20 a 53–55. 

14 – Rozumí se územní nároky přednesené Benešem Radě pěti 5. 2. 1919. Srovnej pozn. 15 k dok. č. 

10. 

15 – Viz pozn. 1 k dok. č. 1. 

16  Srovnej pozn. 1 a 2 k dok. č. 59 a též pozn. 2 k dok. č. 65. Kramář se domníval, že ho Beneš v jeho 

cestě za gen. Děnikinem plně podporuje a souhlasí i s jeho plánem konstituce pro Rusko. Ten však v memorandu 

prezidentu Masarykovi z května 1921 obhajoval své prohlášení před zahraničním výborem, kde se vyslovil tak, že 

Kramář odjel k Děnikinovi bez jeho doporučení a bez souhlasu vlády. Viz Kramářův soud nad Benešem, s. 14–18. 

Viz též AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Dále AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418. 

17 – Rozumí se zřejmě Kramářova řeč pronesená 4. 10. 1919 v Obecním domě. Viz Dr. Karel Kramář o 

zahraničních otázkách, in: Národní listy, 1919, roč. 59, č. 235, 5. 10., s. 1–4.  

18 – E. Beneš v memorandu prezidentu Masarykovi z května 1921 mj. vyvracel obvinění ze 

svého neloajálního chování se ke Kramářovi a jako jeden z příkladů uvedl: „Přicházeli lidé z přímého okolí 

Kramářova, dokonce i jeho sekretář (dr. Novák), kteří mně mluvili proti němu a které já musil odmítat, chtěje být 

k němu loajální.“ 

19 – Masaryk odjel na rekonvalescenční pobyt do Itálie 21. 5. 1921 v doprovodu dcery Alice. Dne 28. 5. 

1921 dorazili na ostrov Capri, kde pobývali až do 8. 8. 1921. 

20 – Rozumí se při příjezdu T. G. Masaryka do Prahy 21. 12. 1918. 

21 – Vybrané teze dopisu shrnul K. Kramář v úvodu svého spisu z roku 1929, viz Kramářův soud nad 

Benešem, s. 37–38. Srovnej pozn. 1 k dok. č. 76. 
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/79  

1921, 15. června, Capri 

T. G. Masaryk objasňuje K. Kramářovi své stanovisko v konfliktu Kramář-Beneš a důvody svého příklonu na 

stranu ministra zahraničních věcí. Masaryk se ve své argumentaci vrací zpět, až k roku 1914, a ke Kramářově 

neochotě spolupodílet se na odbjové akci v zahraničí.  

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, strojopis, 2 dvojlisty 16,5 x 20,5 cm, psáno na s. 3–8. Záhlaví: President 

Československé republiky. Adresa: Pan Dr. Karel Kramář v Praze. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418, sl. 32. Koncept, strojopis s rukopisnými poznámkami. Tamtéž 

opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl I, sign. R 174/1, k. 248. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

Capri, dne 15. června 1921. 

Milý příteli, 

odpovídám na Váš dopis o Benešovi. 

Rok 1914 a co následovalo, byl a je mně velikým mezníkem: nemám už času k upřílišenému 

teoretizování bez ohledu na skutečné rozhodnutí a praxi. Proto přál jsem si, abyste se s Benešem 

dohodl pro možnost další součinnosti. Vaše nechuť k Benešovi vede Vás k negaci, vlastně 

k nečinnosti; nevidíte to, ale dovolte mně upozornění - nejste na správné cestě. 

Křivdil jste Benešovi a křivdíte. Podívejte se: 

Vy jste ho odsoudil, že Vás obelhal, zaskočil atd. A v tom jste se mýlil! Vezmeme např. 

to „povalování v hotelech“; uvádím to, protože jste to zdůraznil. Vysvítá, že jste to řekl, Beneš to 

nevymyslil, vymyslit nemohl. Měl byste prostě říci, nepamatuji se, ale uznávám, že Beneš to 

nevymyslil. Místo toho píšete o našem poměru. Do jisté míry, aniž to pozorujete, věc doznáváte 

tím, že mi dokazujete, proč jste 1914 právem mohl a musil být proti mně. Že jsem cosi řekl o 

Vaší nemoci na Krymu, že jsem Vás urazil v aféře Švihově1 atp.! Předně není zjištěno a nebylo, 



 350 

co jsem vlastně o Vás (když jste byl na Krymu a nepřišel) řekl; nepamatuji se na věc, jen si teď 

vzpomínám, že můj výrok nebyl v listech reprodukován stejně a byly o to znění spory. Na 

Švihovu aféru, co jsem proti Vám řekl, také se nepamatuji.2 Soudím z toho, že to nebylo tak 

vážné, jak říkáte. Ale to jsou de factoa jednotlivosti, maličkosti; pro ně jsme se nerozešli. My 

jsme se sobě odcizili tím, že jste byl s mladočechy a pro ně a já byl proti nim. Rád připouštím, že 

jsem některým křivdil a křivdil jsem snad celému směru. Myslím ovšem, že ty spory a 

nepřátelství prospěly celku; ale připouštím, že to nebyl můj cíl. Uznávám, že jsem více než 

potřeba byl osobní atd. Na druhé straně však neměl jste pravdu Vy, když jste stranu hájíval. 

Beneš má pravdu, že zapomínáte na věci, na celkovou situaci, stále se měnící, a tím že podáváte 

křivé úsudky. To platí také o Vašem názoru o změně našeho poměru. 

Rok 1914 změnil situaci ze základů. Pochopoval jsem hned od sporu se Srbskem,3 že 

nastává národu doba nad jiné vážná; proto jsem Vás vyzval k součinnosti, a myslil jsem, že to 

pochopíte a že se beze všeho spojíme ku práci. Mýlil jsem se; ale rozumím tomu. Vy jste měl 

docela jiný názor o situaci. Doufal jste všecko od Ruska a měl ideál slovanské imperie.b Já toho 

ideálu neměl a mít nedovedl. Domnívám se, že vývoj dal mi za pravdu. Než o to teď mezi námi 

neběží. Já pochopoval, že z Vašeho stanoviska (víry v Rusko) Vám moje metoda práce musila se 

zdát nevhodnou, zbytečnou; proto mne výrok o „povalování“ nikterak nezastrašil. Vyzýval jsem 

Vás potom stále k součinnosti, abyste přišel ven atd. A když jsem se vrátil, podal jsem Vám ruku 

úplně volnou, bez starého balastu. Políbil jsem Vás - to to znamenalo. 

Poznával jsem však brzy, že nejste s situací spokojen. Řekl jsem Vám to a psal; zaráželo 

mne, že máte tak málo praktického zájmu v republice. (Tuším, že jsem to formuloval takto.) A 

proto se obávám, že i Vaše nechuť k Benešovi je více symptomem Vašeho poměru k státu. Pokud 

dovedu, analyzoval jsem poměry a osoby, pokud mně byly dostupny (pro moji dlouhou 

nepřítomnost); četl jsem např. pozorně Vaše výpovědi před víd[eňským] soudem4 a Vaše další 

veřejné enunciace,c studoval jsem pozorně postup Váš, dr. Rašína atd., abych Vám rozuměl. 

Chápu, že nejste spokojen; ale nebylo by správné, nebylo by slovanské (ruské), připisovat vinu 

jen druhým. 

Psal jsem Vám, jak jsem si představoval naši spolupráci. 

Co se Beneše týká: nebyl k Vám neloajální, nelhal atd. - opravdu mu křivdíte. Tím více, 

že po jeho výkladu trváte na svých předsudcích. Rozložte si věc klidně - musíte to uznat, myslím; 



 351 

Vaše předpojatost je neoprávněna, vede Vás na scestí; je v tom něco malého. A na to není teď 

času a škoda toho času! 

V Vašem posledním listě dotýkáte se našeho starého přátelství. Víte, že o takových 

věcech nedovedu mnoho říkat (ne z nedostatku citu!). Smím říci, že jsem se k Vám choval stále 

přátelsky; ale rozcházeli jsme se věčně a vždy více. Opakuju - chyboval jsem často. Odcizili jsme 

se již tím, že jsme se pak téměř nestýkali. Než teď je otázka, je součinnost možná a jaká? O to 

mně šlo, když jsem poměr k Benešovi chtěl vyjasnit. A v tom poměru je zahrnut, myslím, Váš 

poměr ke mně. 

Snad až dopíšete Vaše ruské říkání,5 budete mít víc času formulovat svoje stanovisko 

určitěji a klidně. V té své knize, očekávám, podáte svůj program explicite a implicite,d snad 

potom s Vámi bude řeč snazší. 

Mně se vede dost dobře. Jen nohy ještě jsou nemotorné. Je tu se mnou Alice.6 

Pozdravení doma! 

Váš 

Masaryk. 

 

a – De facto, tj. ve skutečnosti, opravdu. 

b – Imperie, tj. císařství, carství. 

c – Enunciace, tj. oznámení, prohlášení, výrok. 

d – Explicite, tj. vysvětleno, jasně, zřejmě. Implicite, tj. počínaje s tím, včetně. 

1 – Srovnej pozn. 7 k dok. č. 56 a pozn. 1 k dok. č. 57. 

2 – Ve věci Švihovy aféry se Masaryk přiklonil na stranu národních socialistů, ačkoliv byly předloženy 

důkazy o Švihově spolupráci s policií, a to proto, že nesouhlasil s postupem mladočeské strany, která prostřednictvím 

svého tiskového orgánu Národních listů vedla proti socialistům ostrou kampaň. K tomu také MASARYK, T. G., 

Světová revoluce, s. 12. 

3 – Rozumí se atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu 28. 6. 

1914, který byl využit jako záminka k úderu proti Srbsku. 23. 7. 1914 Rakousko-Uhersko zaslalo Srbsku ponižující 

ultimátum, které bělehradská vláda odmítla. 26. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko mobilizaci a dva dny nato 

válku Srbsku. 

4 – Prameny k procesu K. Kramáře a spol. začal vydávat TOBOLKA, Z. Václav, Proces Dra Kramáře 

a jeho přátel, Praha 1918. Dále už mohl mít prezident k dispozici soudní akta procesu, která se dostala do jeho 

archivu. 

5 – KRAMÁŘ, K., Ruská krise, Praha 1920. 

6 – Rozumí se A. Masaryková. 
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1922, 24. července, Capri 

T. G. Masaryk K. Kramářovi o jím vyvolané polemice ve věci prezidentova interview pro německý deník Berliner 

Börsen-Courier, ve kterém se Masaryk mj. vyjádřil k otázce česko-německého poměru. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 17,2 x 22,7 cm, psáno perem na s. 1–3. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418, sl.32. Opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

Capri 24/VII’22. 

Milý příteli, právě jsem Vám dopsal list, když přišla Vaše knížka; píšu list nový, abych 

předně poděkoval za upomínku.1 Co do věci chtěl jsem Vám uvést své různé námitky proti 

Vašim polemikám, jako např. [Cheb?], Národní listy 17. tohoto [měsíce],2 ale vidím, že by list 

musil být velmi dlouhý, a proto odkládám diskusi na rozmluvu, až se oba z prázdnin vrátíme. 

Zatím řeknu paušalně jen to, že polemizujete proti větrným mlýnům. Příklad Vaše 

polemika proti mému interview.3 Znaje situaci v našich táborech a zejmena ve Vaší straně,4 jsem 

opatrný; formuluji si pravidlem odpovědi předem, protože se mně předkládají otázky. Také 

v tomto případě mám písemné croquis.a Že jsem nedal reagovat na první zprávy o interview, stalo 

se proto, že jsem druhý den odejel,5 a ty zprávy obdržel pozdě; hlavně však mám nepříjemné 

postavení ve všech podobných případech, protože nemohu vystoupit sám a přímo. Mívám 

s kanceláří6 často porady, jak zprávy (interview a vůbec) opravovat a nakonec nechávám všecko 

bez odpovědi. 

Pokud se Vašich polemik týká, vadí mně forma; bijete do mne oklikou, narážkovitě atp. 

Ale hlavně, co do věci, opakuji, bojujete proti vidinám. Tedy např. ten interview: odmítl jsem 

bývalé smiřovačky, jak bývaly v Rakousku; chci mít jednání parlamentární s vládou, a tudiž se 

stranami. Rakouské smiřovačky byly něco nadparlamentárního - my teď můžeme žádat, aby se 
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Němci (poslanci) jednoduše postavili na parlam[entární] základ. To je věc hlavní; všecko ostatní 

automaticky vyplývá z této demokr[atické] zásady. Rozumí se samo sebou, že vláda, vláda naše, 

se na ty podívá, kdo by chtěli do ministerstva; a rozumí se samo sebou, že Němci, jakmile by se 

stali stranou vládní, žádali by ministry. 70 poslanců by mohlo mít 3-4 ministry; to podle 

posavadních zvyků a klíčů. Že nebudou všichni Němci vládní strana, také se rozumí samo sebou, 

a tudiž nemůže být prakticky řeči o 3-4 ministrech. A konečně zase se rozumí samo sebou, že 

budeme předem na to pamatovat, že němečtí ministři budou nás kontrolovat, a že tedy musíme se 

na to připravit, až Němci přijdou. N. B.b řekl jsem výslovně, že vstup do vlády předpokládá plné 

a loajální uznání státu atd. - samé samozřejmosti!7 A Vy, to Vám právě vytýkám, polemizujete, 

jako bych se na tyto samozřejmosti nepamatoval! 

Takových námitek bych měl několik; že např. nestavím humanitu nad národnost a že jí 

národnost nechci zaměňovat: to jsem napsal sám tolikrát jasně, že Vaše polemika - platí-li mně, 

jak musím předpokládat -, opět je bez příčiny, a tím neloajální. Atd. Až tedy v nějaké té 

rozmluvě. 

Masaryk. 

 

a – Croquis, tj. náčrt, skica. 

b – Nota bene, tj. povšimni si dobře, poznámka. 

1 – KRAMÁŘ, K., Pět přednášek o zahraniční politice, Praha 1922. Kramář zaslal brožuru Masarykovi 

s věnováním: „Prezidentu T. G. Masarykovi v přátelské úctě Kramář.“ Exemplář se nachází v Masarykově knihovně. 

Šlo o cyklus přednášek, které Kramář pronesl ve dnech 4., 5., 9., 11. a 12. 5. 1922 v Národním domě na 

Vinohradech. Viz Národní listy, 1922, roč. 62, č. 122, 5. 5., s. 1; č. 123, 6. 5., s. 1; č. 127, 10. 5., s. 1; č. 129, 12. 5., 

s. 2; č. 130, 13. 5., s. 1. 

2 – Srovnej Řeč poslance dra. K. Kramáře o chebském „Volksblattu“, in: Národní listy (Večerní 

vydání), 1922, roč. 62, č. 193, 17. 7., s. 1. Dále srovnej zprávu z 19. 7. [-ej-] Posl. dr. K. Kramář na českém 

jihozápadě, in: Národní listy, 1922, roč. 62, č. 195, 19. 7., s. 1–2. Zpráva o tom, že K. Kramář zavítal 15. 7. do 

Horažďovic, 16. 7. do Nepomuku a 17. 7. do Sušice. Ve své řeči v Horažďovicích Kramář kritizoval chebský 

Volksblatt v souvislosti s tím, že „je možné, aby Němci ve čtvrtém roce samostatnosti naší republiky mohli slavit 

25letou památku toho nejstrašnějšího, čeho se dopustili, když tehdá přísahali pomstu Rakousku za to, že nám bylo 

dáno minimální jazykové právo v Badenových nařízeních“. Projev uzavřel slovy: „Pokud Němci otevřeně nepřiznají, 

že tento stát je náš stát, dotud s nimi o vstoupení do vlády nemůžeme jednat!“ 

3 – Zřejmě se jedná o rozhovor pro Berliner Börsen-Courier, který Masaryk poskytl 12. 6. 1922 

šéfredaktorovi tohoto deníku E. Faktorovi. Rozhovor byl otištěn 18. 6. 1922 s názvem Gespräch mit Masaryk. 

Srovnej MASARYK, T. G., Cesta demokracie, II, s. 300–305. Národní listy o tom přinesly zprávu viz Denní zprávy. 
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President Masaryk o česko-německém poměru, in: Národní listy, 1922, roč. 62, č. 166, 20. 6., s. 1–2. K. Kramář pak 

několikrát veřejně vystoupil, viz Poslanec dr. Kramář v Mor. Ostravě, in: Národní listy, 1922, roč. 62, č. 162, 15. 6., 

s. 1–2. Řeč dra. K. Kramáře v Mor. Ostravě, in: Národní listy, 1922, roč. 62, č. 163, 17. 6., s. 3. [-ej-] Posl. dr. 

Kramář na Opavsku, Valašsku a Ostravsku, in: Národní listy, 1922, roč. 62, č. 166, 20. 6., s. 1–2. 

4 – Rozumí se Čs. národní demokracie. 

5 – T. G. Masaryk odjel na Capri 12. 6. a vrátil se 20. 8. 1922. 

6 – Rozumí se s Kanceláří prezidenta republiky, která byla zřízena zákonem ze dne 5. 12. 1919. 

7 – Průběh rozhovoru pro Berliner Börsen-Courier je zaznamenán z části takto, viz MASARYK, T. G., 

Cesta demokracie, II, s. 303–304: „Rozvíjím jej otázkou, jak posuzuje president poslední prohlášení spojených 

německých stran, které se staví na půdu státu zachovávajíc pří tom výhradu sebeurčení. Masaryk věří, že tento 

manifest bude vyrovnání spíše podporovat než brzdit. Podle jeho názoru by už německým stranám sotva něco 

překáželo, aby ponenáhlu pomýšlely na vstup do vlády“. V reakci na další otázku: „V německých kruzích je 

nedůvěra, smím-li něco namítnout, že si vstupu Němců do vlády nepřejí ani ty strany, které se za něj oficiálně 

přimlouvají“. Masaryk odpověděl: „To tak není. Většina stran si upřímně přeje vytvořit v zemi smířlivě ovzduší“. 

Dále ještě: „I kdybychom nechtěli Němce vzít do vlády, nemohli bychom, kdyby k tomu došlo, zabránit jejich 

vstupu do kabinetu – ani já, ani kdokoli jiný. Stojíme plně na půdě parlamentní vlády, a německé obyvatelstvo čítá 

tři miliony proti deseti milionům Čechoslováků. Mají tudíž nárok – jakmile stát už nepopírají, jak to dnes dělají 

jenom už komunisté – na tři až čtyři místa v kabinetu, čítajícím šestnáct ministerstev. V zájmu vlastního lidu by 

nemohli dělat nic lepšího, než chtít spoluvládnout. Tím okamžikem by dosáhli osobní kontroly nad mnohým, co se 

děje ve státní správě. Nelze odhadnout, kolik větších a menších výhod by to němectví přineslo“. 

 

 

/81  

1923, 13. května, Praha 

K. Kramář zasílá T. G. Masarykovi kondolenci k úmrtí jeho manželky Ch. G. Masarykové. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. Ch. G. Masaryková, sl. 16, k. 4. Originál, rukopis, dvoulist 15,9 x 20,4 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Praha 13/V 23 

Milý příteli, když myslím na to, co jste ztratil a co trpíte,1 vzpomínám na doby, kdy jsme si byli 

tak blízci, a cítím s Vámi jako tehdy, kdy nám byly společny radosť i bol. Politika přece není dost 

silná, aby smazala, co bylo zapsáno hluboko v duši… 
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Vzpomínám i Vašich dětí,2 Vašeho Jeníka, kterého jsem měl rád, a prosím, abyste jim 

vyřídil mou upřímnou soustrasť. 

Srdečně Váš 

Kramářa 

 

a – Pod textem koncept odpovědi T. G. Masaryka, viz dopis z 22. 5. 1923, dok. č. 82. 

1 – Dne 13. 5. 1923 zemřela v Lánech Ch. G. Masaryková. Dne 15. 5. byla pochována na tamním 

hřbitově. 

2 – Rozumí se Alice, Jan a Olga Masarykovi. 
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1923, 22. května, Lány 

T. G. Masaryk zasílá K. Kramářovi jménem rodiny poděkování za projevenou soustrast k úmrtí Ch. G. 

Masarykové. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 17,2 x 22,7 cm, psáno perem na s. 1. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

Lány, 22/V´23. 

Milý příteli, 

děkuji Vám za Váš přátelský projev a děkují Vám také děti.1 

K Vaší poznámce o politice: snad o ní ještě jednou promluvíme.a 

Pozdravuje 

T.G. Masaryk. 

 

a – T. G. Masaryk v konceptu škrtl pokračování věty: jestliže a kdykoli byste uznal za vhodné. 

1 – Rozumí se Alice, Jan a Olga Masarykovi. 
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1925, 7. března 

Blahopřání K. Kramáře T. G. Masarykovi k jeho pětasedmdesátým narozeninám. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–52, k. 708. Originál, rukopis, dvoulist 15,8 x 20,7 cm, psáno perem na s. 1. 

Záhlaví: Dr. Karel Kramář. 

 

 

7/3 1925 

Milý příteli, prosím, abyste přijal má srdečná přání k dnešnímu dni. 

Dej Vám Pán Bůh hodně zdraví!1 

Váš 

Kramář 

 

1 – Blahopřání k Masarykovým 75. narozeninám. 
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1925, 7. března, Praha 

Poděkování T. G. Masaryka K. Kramářovi za zaslaná blahopřání a výzva k návštěvě v prezidentském sídle 

v Lánech, resp. na Pražském hradě. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, list 17,5 x 22,5 cm, psáno perem na s. 1. Záhlaví: President 

Československé republiky. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

Praha, 7/3´25 

Milý příteli, 
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děkuji Vám srdečně za Vaši upomínku a zároveň a ještě více za to, že jste mně dal 

příležitost k Vám promluvit: Myslím, že již máme oba zkušeností dost, abych[om] o svém 

poměru se dohodli, a přímo, bez cizí pomoci, o které se v poslední době jednalo z několika stran. 

Odjíždím do Lán, odkadž se vrátím sem ve čtvrtek (12.); přijeďte v hodný Vám den do Lán nebo 

si vyvolte den po 12. na Hradě.1 

Těší se na Vás Váš 

Masaryk. 

 

1 – Dne 13. 3. 1925 se K. Kramář z návštěvy T. G. Masaryka omluvil. Jeho jméno pak bylo zapsáno 

v seznamu audiencí 16. března na 17 hodin. Viz AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–Audience, k. 373. Stejný zápis 

je v diáři T. G. Masaryka. Viz AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. III–4, k. 69. Tajemníkovi vydal Masaryk 17. 3. pokyny: 

„Kramáře do novin. Čaj, máslo, chleba, samovar!“ Srovnej AÚTGM, f. ÚTGM/1, sign. I–36–13, k. 33. V tisku se 

objevila ještě následující zpráva, viz Národní listy, rubrika Denní zprávy: „Čaj u pana presidenta, který se měl konati 

ve čtvrtek 12. t. m. o 17 h. ve Španělském sále na Hradě pražském se odkládá. KPR prosí, aby zvaní hosté přijali 

zprávu o odkladu tímto způsobem…“ Národní listy, 1925, roč. 65, č. 68, 10. 3., s. 3. Tatáž informace byla znovu 

uveřejněna v č. 71 ze 13. 3. O setkání prezidenta Masaryka s K. Kramářem tisk nereferoval. 
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1925, 2. května, Lány 

T. G. Masaryk zasílá prostřednictvím K. Kramáře zdravici členům Čs. národní demokracie u příležitosti konání 3. 

valného sjezdu této strany.  

 

Opis telegramu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–54, k. 613. Opis odeslaného telegramu, strojopis. Adresa: Pan dr. Karel Kramář 

Brno, Besední dům. 

 

 

Prosím, abyste vyřídil sjezdu1 můj dík za milou vzpomínku a ochotu ke spolupráci pro národ a 

stát. Sjezdovému jednání přeju plný úspěch. Vás srdečně pozdravuje 

T. G. Masaryk 

 

1 – Rozumí se 3. valný sjezd Čs. národní demokracie, který se uskutečnil ve dnech 1. – 3. 5. v Brně. 

Program schůze viz Národní listy, 1925, roč. 65, č. 119, 1. 5., s. 1. 
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[1925], 27. prosince, Lány 

Blahopřání T. G. Masaryka K. Kramářovi k jeho pětašedesátým narozeninám. 

 

Originál telegramu 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál došlého telegramu, psáno tužkou. Adresa: Poslanec dr K. Kramář Praha. Odeslán 

z Lán. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–52, k. 708. Koncept, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Koncept překladu do němčiny, rukopis. Tamtéž opis, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl III, sign. P 136/1, k. 136. Překlad do němčiny, opis, strojopis. 

 

 

Přeju vám zdraví a všeho dobrého.1 

Masaryk. 

 

1 – Blahopřání ke Kramářovým 65. narozeninám. 
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1925, 30. prosince 

Poděkování K. Kramáře T. G. Masarykovi za zaslaná blahopřání, současně s přáním novoročním. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–52, k. 708. Originál, rukopis, list 16,4 x 10,6 cm, psáno perem na s. 1. 

 

 

Milý příteli, děkuji srdečně za laskavé přání k mým 65. narozeninám a zároveň přeju vše dobré a 

hodně zdraví v novém roku. 

S přátelským pozdravem 

Vám oddaný 

Kramář 
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30/12 25. 
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1930, [7. března, Praha] 

Blahopřání K. Kramáře, F. Lukavského, V. Dyka zaslaná jménem Čs. národní demokracie T. G. Masarykovi 

k jeho osmdesátým narozeninám 

 

[Opis telegramu] 

Národní politika, 1930, roč. 48, č. 65, 7. 3., s. 1. Tisk odeslaného telegramu. Adresa: Pan prezident Československé 

republiky dr. T. G. Masaryk v Praze. 

 

 

Předsednictvo Ústředního výboru a kluby poslanců a senátorů čs. národní demokracie dovolují si 

Vám, pane prezidente, vysloviti svá upřímná přání k Vašim osmdesátým narozeninám. Přejeme 

Vám i sobě, abyste ještě dlouho v plném zdraví a svěžesti těšil se s námi z uskutečňování našich 

národních idealů.1 

Za Ústřední výbor dr. Karel Kramář, za klub poslanců dr. František Lukavský, za klub 

senátorů Viktor Dyk.a 

 

a – Originál telegramu nebyl nalezen. 

1 – Blahopřání k Masarykovým 80. narozeninám bylo výrazem snahy o sblížení Čs. národní 

demokracie s Hradem, které podporovali F. X. Hodač a J. Preiss. Iniciativa ztroskotala, neboť téhož dne (7. března) 

byl bez Masarykova vědomí v tisku zveřejněn závěr sporu E. Beneš – K. Kramář z let 1929–1930 odsuzující 

Kramáře. K tomu viz KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, XIV, Praha 2002, s. 50–55. Srovnej též 

dok. č. 75–80. 
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1930, 26. prosince, Lány 

Blahopřání T. G. Masaryka K. Kramářovi k jeho sedmdesátým narozeninám. 

 

Originál dopisu 
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ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, dvojlist 17,5 x 22,5 cm, psáno perem na s. 1. Záhlaví: President 

Československé republiky. Obálka s potiskem shodným se záhlavím a s adresou: Pan Dr. K. Kramář. Tamtéž opis, 

strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–78, k. 713. Koncepty, rukopis, strojopis s rukopisnými poznámkami a 

strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–66, k. 625. Koncept, strojopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

MASARYK, T. G., Cesta demokracie, IV, V. Fejlek (vyd.), Praha 1997, s. 200. 

 

 

Lány, 26/XII´30. 

Pane dr. Kramáři, 

vzpomínám k Vašemu zítřejšímu dni1 na starou dobu naší úspěšné spolupráce v letech 

osmdesátých a devadesátých; byla to doba vážná, přelom v našem národním životě. V toku 

dalších vzpomínek zastavuji se při chvílích nového přelomu pro náš národ nejvážnějšího, kdy 

jsme oba byli povoláni na místa velmi odpovědná. Rozcházeli jsme se často i v otázkách velmi 

důležitých, ale snažil jsem se neztotožňovat politického postupu s osobami.a 

Přeji Vám plného a stálého zdraví a prosím, vyřiďte doma pozdravení. 

T. G. Masaryk. 

 

a – V konceptech: Rozcházeli jsme se často i v otázkách velmi důležitých, ale nikdy jsem 

neztotožňoval věci s osobou. Rozcházeli jsme se často i v otázkách velmi důležitých, ale snažil jsem se 

neztotožňovat Váš politický postup s Vaší osobností. 

1 – Blahopřání ke Kramářovým 70. narozeninám. 
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1930, 31. prosince 

Poděkování K. Kramáře T. G. Masarykovi za zaslaná blahopřání a připojená informace o úmyslu sepsat knihu 

pamětí. 

 

Orignál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–78, k. 713. Originál, rukopis, list 17,2 x 22,8 cm, psáno perem na s. 1. 

Záhlaví: Dr. Karel Kramář. 
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ANM, f. K. Kramář, k. 13. Tamtéž koncepty, rukopis. 

LA PNP, f. J. Jirásek. Opis, strojopis. 

 

 

31/12 1930. 

Pane prezidente, 

přijměte, prosím, srdečný můj dík za Vaše přání k mým 70. narozeninám a dovolte, abych 

také já Vám přál všeho dobrého, hlavně hodně zdraví v novém roce. 

Vzpomínám i já nyní častěji než kdy jindy na naše mladá léta i na naši společnou práci. 

Sbírám si totiž materiál pro své Paměti1 a tu zas znovu vše prožívám a cítím, jak jsem Vás měl 

rád. 

A s dobrým svědomím mohu říci, že jsem i tehdy, kdy se naše cesty hodně rozcházely, 

nikdy na to nedovedl zapomenouti. 

V těchto vzpomínkách jsem 

Vám oddaný 

Kramář 

 

1 – K. Kramář začal psát své Paměti v roce 1930 a dovedl je do roku 1893. Paměti Dr. Karla Kramáře, 

K. Hoch (vyd.), Praha 1938. 
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1935, 7. března 

Blahopřání K. Kramáře T. G. Masarykovi k jeho pětaosmdesátým narozeninám. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–96, k. 717. Originál, rukopis, list 17,2 x 22,8 cm, psáno perem na s. 1. 

Záhlaví: Dr. Karel Kramář. Obálka s adresou: Panu presidentu Dr. T. G. Masarykovi. 

 

 

7/3 1935 

Vážený pane prezidente, 

prosím, abyste přijal má upřímná přání ke svým tak vzácným narozeninám. 
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Vzpomínám na staré, dávno zašlé časy a doufám, že také Vy mé přání přijmete, jako byste 

je přijal tenkrát. 

Se srdečným přáním zdraví a zase zdraví 

Vám oddaný 

Kramářa 

 

a – K dopisu přiložena poznámka A. Schenka: Dr. Karel Kramář, blahopřání k 85. narozeninám. 

Poděkování pana prezidenta tlumočil ústně pan vyslanec J. Masaryk, jenž navštívil posl[ance] dr. Kramáře dne 9. 

března 1935. Do K[anceláře] p[rezidenta] r[epubliky] poslán opis dopisu. 13. 3. [19]35. 
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1936, 4. prosince, Lány 

T. G. Masaryk zasílá K. Kramářovi kondolenci k úmrtí jeho manželky N. N. Kramářové. 

 

Originál dopisu 

ANM, f. K. Kramář, k. 37. Originál, rukopis, dvojlist 16 x 21 cm, psáno perem na straně 1. Záhlaví: Lány. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. L–75, k. 634. Opis, strojopis. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–142, k. 725. Opis, strojopis. 

Dr. Karel Kramář : život – dílo – práce vůdce národa, II, V. Sís (vyd.), Praha 1937, s. 87. 

Odkaz a pravda Dr. Karla Kramáře, V. Sís (vyd.), s. 87. 

MASARYK, T. G., Cesta demokracie, IV, s. 459. 

 

 

4. prosince 1934a 

Milý příteli, 

vzpomínám na dny, kdy jsem prvně od Vás o Vaší paní slyšel, jak oddaně a nadšeně jste 

hovořil, – a vím a cítím s Vámi, co dnes prožíváte.1  

Váš  

T. G. Masarykb 

 

a – Mylně datováno. 

b – Dopis opatřen poznámkou A. Schenka, která se vztahuje též k dok. č. 93: Dopis dr. Karla Kramáře 

z 10. 12. 1936, zaslaný panu prezidentovi prostřednictvím paní dr. A. G. Masarykové. Odpověď na projev soustrasti 
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k úmrtí paní Naděždy Kramářové. Soustrast vyslovil pan prezident dopisem, diktovaným paní dr. A. G. Masarykové 

a osobně jí dr. Kramářovi odevzdaným dne 4. 12. 1936. Dopis zněl: [viz]. Dopis dra Kramáře ukládám podle 

rozhodnutí páně prezidentova do archivu. Lány 16. 12. 1936. 

1 – Dne 3. 12. 1936 zemřela N. N. Kramářová, manželka K. Kramáře. 
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1936, 10. prosince 

Poděkování K. Kramáře T. G. Masarykovi za projevenou soustrast k úmrtí N. N. Kramářové. 

 

Originál dopisu 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. Kor–II–142, k. 725. Originál, rukopis, dvojlist 17 x 22,4 cm, psáno perem na s. 1. 

Obálka s adresou: Vážený pan president Dr. T. G. Masaryk Lány.a 

 

 

Milý příteli, 

z duše Vám děkuji za Vaši účast v mém těžkém bolu. Hluboko mne dojala Vaše 

vzpomínka na staré časy, kdy bylo tak přirozeno, že jsem zrovna a jen Vám mluvil o tom, čeho 

bylo mé srdce plno… 

A jsem rád, že se vysvětlilo to nešťastné nedorozumění, které mne tolik bolelo, poněvač 

jsem tehdy na lánském hřbitově1 byl pln vzpomínek na dávno zašlá léta, kdy jsme si byli tak 

blízko… 

Váš 

Karel Kramář 

 

a – Na obálce poznámka: dr. Schenk. 

1 – Kramář se tu vrací k události, k níž došlo na pohřbu Ch. G. Masarykové. Tehdy na lánském 

hřbitově Masaryk nestiskl ruku, kterou mu Kramář podával ke kondolenci. Prezident tvrdil, že si gesta nevšiml. Více 

viz KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, XIII, Praha 2000, s. 391.  
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6.1 Dokumentární příloha 

 

/I 

1893, 28. července, Turčianský Svatý Martin 

Memorandum T. G. Masaryka výkonnému výboru národní strany svobodomyslné, v němž poukazuje na průběh 

zasedání stranického výboru z 8. července 1893. Z větší části Masaryk v prohlášení kritizuje způsob vedení 

Národních listů – orgánu strany, dále poměry ve straně, její bezprogramovost a vyzývá k nápravě prostřednictvím 

vlastního předloženého návrhu. 

 

Originál memoranda 

ANM, f. K. Kramář, k. 13. Originál, rukopis, 4 listy formátu 33 x 20,7 cm, psáno perem na straně 1–8. 

POLÁK, Stanislav , T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou, II, Praha 2001, s. 444–449. 

 

 

Slavnému výkonnému výboru  

Národní strany svobodomyslné v Praze! 

 

Vážení páni kolegové! 

Nepotřeboval jsem opětných zkušeností poslední naší schůze a co jí následuje, abych se 

přesvědčil, že poměr, jaký mezi částí nás poslancův a členů výkonného výboru je, ohrožuje 

stranu. Poměrům těm musí se učiniti konec. 

Jaké to poměry jsou, dostatečně ukazuje samo to poslední jednání výkonného výboru1 a 

co k tomu se pojí. Dovolte, abych vám to stručně rekapituloval. 

Sešli jsme se (8. tohoto [měsíce]) kolegové: Blažek, Janda st., Grégr (J.), Herold, Janda 

ml., Březnovský, já. Tedy 7 nás i nebyli jsme – jak obyčejně! – ani kompetentní. 

Jednali – nejednali jsme – jak obyčejně. Dr. Grégr vinil mne, že jsem původcem všech 

těch mizerných klepů,2 že jsem se s dr. Šromotou umluvil (v Praze), že jsem atd. Končil své 

obžaloby – urážky návrhem na smírčí soud. Návrh ten proti mému hlasu přijat; hlasoval jsem 

proti, poněvadž po mém soudu případ nepatří před smírčí soud. Nebylo co smiřovat, ale 

vyšetřovat. 

Proti nepravdám a urážkám dr. Grégra bránil jsem se napomínaje řečníka, aby se mírnil a 

když se nemírnil, nezbylo mi než říci mu, že by za takové urážky ode mne na místě dostal 

patřičnou odpověď, kdyby nebyl starší. Za okolností takových nebylo mi snadné, zůstati 
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klidnějším a na obranu svou ničeho neříci. Však nebudu líčiti celé jednání. K otázce – nevím ani 

čí – viděl-li jsem list drem Grégrem místodržícímu psaný,3 řekl jsem, že neviděl; i bylo konec 

jednání, jako by tím něco bylo vyloženo a spor uklizen. Očekával jsem, že budu moci vyložiti, co 

místodržící vlastně řekl a co zejména řekl o dr. Grégrovi, očekával jsem, že budu moci vyložiti 

proč s věcí nepřišel jsem do výkonného výboru, očekával jsem, že budu moci ukázati, proč jsem 

se veřejně do sporu dr. Grégra s Mor[avskou] orl[icí] nemíchal, chtěl jsem dokázati, že 

vystoupení dr. Šromoty a Mor[avské] orlice proti dr. Grégrovi nijak jsem nezpůsobil, zkrátka – 

chtěl jsem mluviti ke věci, ale – „neviděl jsem listu“ a věc byla vyřízena,– jak ukazuje nejlépe 

následující chování Národních listů. Odchodem několika členů nekompetentní schůze stala se 

ještě nekompetentnější – ostatně neběží mi o tuto formální stránku, nýbrž o to, abych vůči 

útokům Národních listů mohl napřed alespoň ve výkonném výboru se hájiti. 

Není mojí vinou, že veřejně jsem se musil hájiti, ale učinil jsem tak teprve (Čas 15.),4 

když pomoci jiné nebylo a když Národní listy sporu nezastavily a když konečně dověděl jsem se 

o různých agitacích proti mně namířených. Napsal jsem v Času, jak Národní listy neuveřejnily 

prohlášení, jež jsem pro tisk stylizoval, jak neuveřejnily mého Protizaslána5 atd. Analyzujte, 

pánové, jen tyto fakty a vnutí se vám smutný úsudek: My se řádně nescházíme, o důležitých 

věcech se náležitě neradíme, sporů svých nevyřizujeme – Národní listy pak o své újmě a svým 

způsobem rozhodují. A ten orgán strany znásilňuje poslance, ten orgán strany smí člena 

výkonného výboru, vašeho kolegu, jednoduše a bez obalu viniti ze zrady a učiniti z něho přímo 

vyzvědače vlády; ten orgán (viz denní zprávu 25. tohoto [měsíce] proti Času)6 – falšuje a vymýšlí 

citáty, – pánové, to jsou poměry tak prazvláštní, že s svým svědomím a s svou ctí nedovedu 

srovnati, abych je dále klidně a bez energického odporu snášel. 

Umínil jsem si proto, nepokrytě k vám promluviti, ukázati na nebezpečí, v němž jsme a 

žádati vás, abychom všemožně se přičinili, tento stav z gruntu napraviti a osobní náš poměr 

bezohledně vyčistiti. 

Oč zase běží? O nynější spor můj s Národními listy resp. s dr. Grégem? Nikoliv. Ten spor 

vleče se již delší dobu, občas jen prudčeji propukuje. V čem tkví tedy protivy? Prosím, 

nepokládejte za neskromnost, pravím-li v různosti, kterou hledíme na povinnost a na celou 

organizaci strany a v tom, že běží mně o stavení jistých nepořádků, které nezbytně přivedou nám 

pohromu. 

Nynější spor věc dosti názorně ozřejmuje. 
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Opoziční poslanec a vlastní redaktor našeho orgánu, vynikající a do značné míry 

rozhodující politik strany na vyzvání vlády podle vůle vlády dal psáti v orgánu strany. Dr. Grégr 

o tomto svém kroku straně neřekl. 

Tento jeden případ osvětluje všecku nedostatečnost naší organizace, osvětluje nedostatek 

určitého programu. Strana nerozhodla, jak orgán její psal před rozkazem vlády, nerozhodla, jak 

psal po rozkaze. O tak důležitém kroku nestalo se usnesení strany. Orgán strany ve vážných 

politických akcích nepodléhá vlivu strany, kdežto naopak strana za orgán svůj je odpovědná. A o 

takovém případě výkonný výbor neměl by vážně jednati, utkvívaje na věcech vedlejších a na 

osobních rozmíškách uměle přiostřovaných? 

Nestačí-li tento případ, dovolím si vás upozorniti na případy jiné, nám nasnadě jsoucí i 

neubráníte se poznání, že věci skutečně tak se mají, že totiž nemáme dosti určitého programu, že 

nemáme důsledné a uvědomělé taktiky a že tudíž lidu svým konáním a svými slovy nepodáváme 

pravdy. O to běží, a ne o: „Buď já – buď ten!” 

Důkaz tomu je bohužel snadný. 

Když jsme se radili, jak postupovati v letošních delegacích v otázkách zahraniční politiky, 

dr. Grégr (J.) dokazoval, že nynější zahraniční politika Kálnokyho je nám dobrá, že pro náš národ 

nemůže býti prospěšnější; mělo by se prý přestat bouchat do trojspolku, provádíme prý proti 

tomu spolku „švindl”. Tento a podobný názor sdílen některými členy – (já ke věci nemluvil) – 

mluví se podle toho veřejně a jak píše orgán strany? A kdo vlastně tropí „švindl” v politice 

zahraniční? 

V téže schůzi dr. Grégr zároveň ostře odsoudil zahraniční politiku dr. Vašatého.7 Proti dr. 

Vašatému v téže schůzi více členů se vyslovilo, vyslovili se mnozí vynikající členové již dříve 

častěji proti dr. Vašatému, dr. Vašatý i klubem vídeňským byl dezavouována, – orgán strany 

v téže době fedruje a fedrovalb politiku dr. Vašatého. 

A ještě v téže schůzi dr. Grégr radil, abychom v delegacích se chovali slušně – (odpusťte 

pánové – divná rada!) –, aby prý viděli, že umíme více než vytloukati pulty: jak psalo se a posud 

píše v orgáně našem o tomto „vytloukání”? 

Na počátku roku – (ve schůzi o nabídce dr. Živného) – mluveno o potřebě německého 

listu, jenž by získával Němce pro naše státní právo. Kolega Tůma, háje tento názor o nutnosti, 

míti Němce pro st[átní] právo získány, pravil: To je conditio sine qua nonc, máme-li se ho 

domoci. 
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Nebudu uvedených faktů rozebírati, pravím jen prostě, že mne to všecko děsí. Neboť 

podobných, větších a menších důkazů, mohli bychom nasbírati více, bohužel mnoho. Já si kladu 

otázku: Máme, podle toho soudíc, určitý program, a jaký? Víme dosti bezpečně, jakou cestou se 

bráti? Jsme důslední a upřímní, upřímní sobě a lidu? Kdo má věděti, co chceme, ne-li my? Slovo 

o „vůli národa” tu nestačí. Odpovědni jsme my ne národ; národ odsuzuje teď za staročeskou 

politiku, ne sebe, ale dr. Riegra a jiné, národ za politiku nynější odsuzovati bude nás a bude nás 

odsuzovati brzy, neboť s programem tak neprojasněným, s programem tak neupřímným nemůže 

se pro národ nic značnějšího vymoci. Kdyby se alespoň říci mohlo, že tato naše dvojakost je 

podmíněna „politickým“ rozdílem taktiky a programu, – ne! Dvojakost ta tkví v přesvědčení, 

vlastně v mínění, neboť nelze vážně mluviti o přesvědčení, kde takové rozpory a nedůslednosti 

ve vážných, ba v nejvážnějších punktech se vyskytají a to v kruzích vůdčích. 

Mám vám snad, pánové, ještě podávati důkazy ze zkušeností vídeňských? Mám 

opakovati, co sami od četných a věrných kolegů jste slýchali, nač sami častěji jste toužili? 

Nejednou řečeno, že příliš mnoho ponecháváme náhodě, že příliš důvěřujeme svému štěstí 

(vlastně chybám odpůrců), – slovem pořád četněji a četněji mezi námi ozývají se hlasové, tázající 

se vážně, jaký je náš fond, máme-li čestně dostáti úkolu přejatému? 

A hlasové tito – chci to výslovně konstatovati – nepozvedají se pouze mezi „umírněnými” 

a „realisty”. Měl bych pro toto tvrzení důkazů, svědků více. Ale pravda je, že pokud mne se týče, 

netajíval jsem se tímto svým přesvědčením a poznáváním. Naléhám od samého počátku naší akce 

o jasný a určitý program, naléhám o zužitkování našich už dosti četných politických zkušeností. 

Uznávalo se, co jsem vytýkal, mluvilo se sem tam, slibovalo – (např. i s dr. Grégrem (J.) i Eimem 

o některých smutných věcech v témž úmyslu jsem jednal) –, ale přes to všecko k nějakému 

jasnému, řekl bych, mužnému jednání nepřišlo a nepřišlo. I říkal jsem si někdy, že obavy mé a 

požadavky jsou snad přepjaté, dával jsem vinu sobě a již chtěl jsem skládati mandát, – tu na 

jednou zase svým vystoupením Národní listy ve vážném případě mně ukazují, že přece jen 

pravdu mám. Proto pokládám za svou povinnost se ozvati.  

Věci dospěly k té čáře, přes kterou dále takto vyvíjeti se nesmí. Vyčkávati, a jak se radívá 

„diplomatizovati”, již nelze; musíme; jak se říká, býka popadnouti za rohy. Je na čase (ve 

výkonném výboru): 

I. formulovati (pro foro internod) náš program podrobněji a určitěji a zejména také 

vytknouti cíle další a bližší; 
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II. zároveň měli bychom se dohodnouti o taktice (rozdělení úkolu). Konečně 

III. poměr strany k Národním listům musí býti vyjasněn resp. určen. 

Vím, že pro jednání tato všeobecná formulace nestačí. Zde nemohu a nemusím podávati 

podrobný výčet jednotlivých, po soudu mém, neujasněných bodů. I hlavní naše požadavky, např. 

státoprávní, není přesně formulovaný. Kruhům voličským stačí ovšem, že chceme politickou 

samostatnost; politik, bojující pro samostatnost musí věděti, jaká ta samostatnost má býti a jak asi 

se jí domůže. 

Dovolím si ukázati na některé vady naše, vady docela zjevné.  

Zvykáme si příliš – a to byla jedna z hlavních příčin staročeského pádu – obraceti zraků 

svých a lidu do Vídně, zapomínaje na úkoly politiky, abych tak řekl, vnitřní. Nanejvýše Prahy si 

oficiálně všímáme. V kulturní a sociální organizaci národa strana naše postupuje nejistě, 

nedůsledně. Strana nesprávně se stavěla k otázce dělnické a sociální vůbec, strana – resp. její 

orgán – nesprávně se často staví k úkolům vědeckým atp. 

Co do taktiky postupujeme příliš jednostranně demonstrativně. Neříkám, že nemáme 

postupovati i demonstrativně, neříkám, že nemáme způsobem nynějším buditi, ale když vojsko se 

svolává a když se troubí na poplach, smí se přece vznésti otázka, zda-li generální štáb už byl při 

práci? 

Ráz našeho postupu je nepoměrně pasivní, příliš negativní, ne dosti pozitivně 

organizátorský. 

Často stavíme do popředí ideje vedlejší, dobrých svých idejí a velikých cílů nedosti 

důrazně a nedosti důsledně hájíme. Vždy je lepší, jestliže politikové jsou větší svých programů. 

Kdo poněkud pozorněji stopuje i řeči vůdčích poslanců postřehuje značné nesrovnalosti. 

Často v jedné a téže řeči a to v punktech nikoli nepodstatných. 

Bedlivější pozorovatel vidí, že od těch, kdo to pozorují, ustavičně děje se pokus, tyto 

nesrovnalosti jakž takž zakrývati, – smutný úkol, musí-li se pořád znova opatrovati. 

A co vůbec říci o tom, že v některých hlavních kusech svého programu nic určitého 

nedovedli, netroufali jsme si vysloviti, osobujíce si vedení celého českého národa? 

Co říci o tom, že tou měrou uvnitř zmáhá se pod firmou radikalismu – všecka čest 

skutečnému, opravdovému, poctivému radikalismu! – stručně řečeno anonymní politika lidí, za 

slova svá a skutky nikomu neodpovědných?  
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A co konečně říci o naší žurnalistice? Není na čase, aby stala se více politickou než 

lyrickou a aby v hlavních svých představitelích byla poctivější, věcnější? 

Důkladným a odkrytým objasněním těchto našich hlavních úkolů spory vedlejší a osobní 

od sebe budou vyřízeny. Bude zejména jasno, zda-li realisté straně skutečně překážejí a v čem. 

Dovolte, abych o tom sporu realistů a Národních listů – sporu realistů a strany nebylo a 

není – něco řekl. Vím, že věc už stává se nudná, samému mně je nudná, ale Národní listy opět ji 

zdvihly, dokazujíce falešnými citáty, nepravdami, apod. prostředky, že realisté ohrožují stranu.  

Jednali jsme již častěji o věci: býval jsem bedliv každého slova, jež se proneslo, ale 

nejsem s to říci, co vlastně mimo osobní nechuť Národních listů nás programově dělí. A nechuť 

ta, trvám, především prýští z jednostranných zpráv lidí, často důvěry málo hodných, kteří dr. 

Grégra instruují. 

Slýchal jsem např. – uvádím jen vážnější argumenty –, že nemáme toho pravého citu: je 

to pravda a kdo a co zaručuje pravost citu? A je cit měřítkem programu? 

„Nežili, nevyrostli jste s námi”: nežil jsem a nevyrostl, protože jsem mladší a že jsem 

rostl mimo Prahu. 

„Jste cizí faktor”: Nejsme cizí, – jsme poněkud jiní. 

„Lid vám nedůvěřuje”: Lid? A proč? Právem? Kdo vzbudil nedůvěru a kdo ji neprávem 

živí? 

Prosím, pánové, sami řekněte, kolik nepravd proti nám zase nyní v orgánu strany se 

roztrušuje. Z samého počátku víd[eňské] kampaně dr. Vašatý proti nám ve svých schůzích hlásal 

nepravdy; nepravdy ty opakovaly jiní řečníci, – orgán strany všem těm pánům se propůjčoval, 

nikdy o své újmě pravdě nedal svědectví. Propůjčil se kdy stejně, když se jednalo o osoby jiné? 

Je např. možné, aby Národní listy proti osobě jiné otiskly takový bídný článek z nějakého plátku, 

jak stalo se nedávno proti mně s článkem z Pozoru?8 Pánové, buďte přesvědčení, já čest svou 

uhájím, – ale v takovém případě běží o čest Vás všech a strany! 

Kde je jediný určitý fakt mluvící proti nám jakožto poslancům a členům strany? Já prosím 

kohokoli, aby jej uvedl. Netvrdím, že nestaly se na straně naší – (mluvě pouze za sebe tedy na 

straně mé) – chyby; ale chyby staly se právě tak na straně druhé. Vděčně uznávám, že mnohý 

z pánů kolegů uznával vinu obou stran, – divno však, že se vždycky jen vážila vina strany naší. 

Říká se, že nebylo sporů, dokud jsme nebyli ve straně. Byly a jsou, a horší.  

Musí se činiti rozdíl mezi sporem a sporem. 
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Jádro některých sporů ve straně bylo zdravé a jejich příčina hlubší, než povrchnímu 

pozorování se zdá. 

Kdo byli jsme ve Vídni víme, že i tam prvý rok spory byly; ale spory ty časem utichly. 

Proč? Byly většinou věcné, proto nezanechaly nepřátelství. Spory ty byly a jsou přirozené. 

Nejasný a nehotový náš program takto se vypracovává. Mnozí, ba většina nás, nejsouce 

parlamentárně vycvičení, při nejlepší vůli naráželi druh na druha – učili jsme se všichni, každý 

byl učitelem a učněm; to vyplývalo z novosti strany. Račte k tomu uvážiti, že tu i tam jevila se 

horlivost někdy snad až přílišná – horlivost nováčků – a pochopíte, jaké ve víd[eňském] klubu 

z počátku byly třenice a proč. Stávaly se někdy osobními – ale každý člen klubu víd[eňského] ví, 

že již letos byl náš osobní poměr pěkný. 

Naproti tomu naše spory pražské jsou jiné než vídeňské: není již sporem, když sahá se na 

čest straníka, když se zrádcuje, kaceřuje, podezírá, ubíjí. 

A tu octl jsem se při jádře věci. 

Je fakt, že sídlo „nespokojenosti” a svárů, otravujících naši veřejnost, je v Praze. V Praze 

a filiálkách rodí se osobní spory, rodí se boje. Jak to? Tuším, že nalezneme správnou odpověď 

k této otázce, řekneme-li si upřímně, proč všichni jsme do Vídně kandidovali dr. Grégra. 

Dá se ještě pojistiti shoda? Musí se strana rozbíjeti? Lepší české lidové strany, pokud 

jednotlivců se týká, posud nebylo, a nebude dlouho, kdybychom neobstáli. Avšak musí se z nás 

teprve státi strana: suma jednotlivců, jednotlivců sebe dovednějších, není ještě stranou.  

Dovedeme to? 

Řekl jsem tu alespoň část toho, co v poslední schůzi jsem mínil přednésti, což však pro 

její divný průběh říci jsem nestihl. Některá podrobnější sdělení, ponechávám si na příště a větším 

dílem pro veřejnost, protože Národní listy a dr. Grégr spor zavlekli před veřejnost. Bylo by trvám 

jen čistě formálním aktem, kdybych Sl[avnému] výkonnému výboru výslovně oznamoval, že 

proti bezohledným veřejným útokům také veřejně se hájiti budu.  

Nekončím ani obvyklým petitem: všecko mé usilování je jediným petitem: ve straně 

učiniti pořádek. Úsměšky, domnělá vyvýšenost nad takovými „malichernostmi”, a jak všecka ta 

neopravdovost se jmenuje, v krocích mých mýliti mne nebudou. 

Sv[atý] Martin Turč[ianský] 28. července 1893. 

 

Slavnému výkonnému výboru poroučí se uctivě 
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prof. T. G. Masaryk. 

 

a – Dezavuovat, tj. popřít, neuznat, kompromitovat. 

b – Fedrovat, tj. podporovat. 

c – Conditio sine qua non, tj. nezbytná podmínka. 

d – Pro foro interno, tj. pro vnitřní potřebu. 

1 – Výkonný výbor strany svobodomyslné se sešel 8. 7. 1893 v 11 hodin. V důsledku rozpoutané 

polemiky mezi J. Grégrem a T. G. Masarykem na stránkách Národních listů a Času nevedlo jednání zástupců strany 

k žádnému výsledku. 

2 – Rozumí se obvinění J. Grégra z toho, že plní příkazy místodržitele a řídí Národní listy tak, aby 

vycházely vstříc právě thunovské politice. Důkaz tohoto obvinění, omluvný dopis J. Grégra adresovaný F. Thunovi 

z doby konání pražské jubilejní výstavy roku 1891, se dostal na přetřes teprve o dva roky později. Deník Moravské 

listy mu věnoval komentář 2. 4. 1893 a 29. 6. se k němu vrátil ve svém projevu František Šromota, moravský 

advokát a staročech, jenž měl od redaktora Jana Herbena zprávy o jistém Masarykově rozhovoru s místodržitelem 

Thunem z roku 1892, v kterém měl zaznít výrok o „radikálovi, který líbá ruku“ a rovněž zmínka o Grégrově dopisu. 

Masaryk se k tomu v dopise K. Kramářovi vyjádřil následovně: „Ale řekl mi, že Thun má od Julia [Grégra] z roku 

1891 dopis, v němž v čas výstavy v důležité otázce mu povolil, a že Thun dává tomu dopisu výklad: Nebojím se 

Národních listů; když je zle Julius povolí.“ Viz ANM, f. K. Kramář, k. 13, srovnej Korespondence T. G. Masaryk – 

Karel Kramář, s. 235, dok. č. 147. 

3 – F. Thun ve svém dopise J. Grégrovi žádal, aby Národní listy neoznamovaly hodinu a místo 

příjezdu slovanských hostí na výstavu, což by se mohlo stát příčinou německých bouří. Grégr toto slíbil, ovšem než 

stačil ujednání sdělit redakci, zpráva o příjezdu už byla uveřejněna. Proto J. Grégr považoval za nutné zaslat Thunovi 

omluvný list. Viz ANM, f. J. Grégr, k. 7, F. Thun J. Grégrovi 2. srpna 1891. 

4 – Srovnej úvodník viz Čas, 1893, roč. 7, č. 28, 15. 7., s. 433–435. 

5 – Viz MASARYK, T. G. Z klubu lidové strany na Moravě, in: Čas, 1893, roč. 7, č. 30, 29. 7., s. 475–

478. 

6 – Denní zprávy, in: Národní listy, 1893, roč. 33, č. 204, 25. 7., s. 3, kde se referuje o prohlášení 

uveřejněném v týdeníku Čas v č. 29: „Čas v nejnovějším svém čísle činí toto překvapující prohlášení: ‚Není pravda, 

že realisté […] podepsali jako jedině správný a národu prospěný program mladočeský; pravda je ta, že realisté 

v listopadu 1890 uveřejnili svůj program a na základě tohoto programu se spojili se svobodomyslnou stranou. 

Přiznáváme, to je nám překvapující novinou. My a s námi zajisté všecka česká veřejnost měli pevně za to, že 

v prosinci 1891 náčelníci tzv. realistické strany pp. Masaryk a soudruzi vstoupili do mladočeské strany prostě tak, 

jako se všude vstupuje do svazku politických stran, že totiž přijali program strany mladočeské za svůj.“ 

7 – K tomu srovnej dopis K. Kramáře T. G. Masarykovi: „Ve výkonném výboru Julius Grégr úžasně 

hřímal proti Vašatému – a Vašatý, jak obyčejně začal vše zapírat –, a výsledek je, že uveřejnil včera svou věc 

v Národních listech, – kde skoro vše odvolává…“ K. Kramář T. G. Masarykovi 24. srpna 1891, viz Korespondence 

T. G. Masaryk – Karel Kramář, dok. č. 132, s. 211. J. Vašatý vystoupil 12. srpna 1891 na schůzi politického spolku 
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Sladkovský na Žofíně, kde polemizoval s mladočeským klubem, kritizoval především jeho zahraniční politiku a 

zaútočil přitom i na Kramáře. K tomu více Paměti dr. Karla Kramáře, s. 298–304. 

8 – Rozumí se článek „Vědec-realista“ ve světle pravdy, in: Národní listy, 1893, roč. 33, č. 200, 21. 7., 

s. 1. Jednalo se o převzatý a pozměněný článek z olomouckého Pozoru z 21. 7. 1893, vyznívající proti T. G. 

Masarykovi. Byl v něm kritizován za své styky s místodržitelem F. Thunem. 

 

 

/II  

[1919, před 3. únorem, Paříž]a 

Zpráva K. Kramáře T. G. Masarykovi a ministerské radě o poměrech a situaci na pařížské mírové konferenci. 

Dále Kramářův návrh na řešení ruské otázky. 

 

Originál memoranda 

NA, f. A. Švehla, k. 346. Originál, rukopis, psáno perem na s. 1–10. 

 

 

Naprosto důvěrné 

Zpráva o situaci v Paříži pro prezidenta republiky a pro ministerskou radu. 

 

Naše situace v Paříži je zlá i dobrá. Dobrá v tom smyslu, že konečná naše přání ohledně 

území naší republiky budou asi splněna. Ba skoro možno říci, že by nám spojenci dali ještě víc, 

než chceme. Kupř. diví se, že nechceme celé Kladsko, poněvač francouzští generálové mají 

pevnost Kladsko za vážný strategický koncentrační bod. A mám dojem, že také otázka koridoru 

bude posuzována hlavně ze stanoviska vojenského, mobilizačního, zrovna jako otázka našeho 

geografického spojení s Rumunskem a že tudíž možno doufati ve příznivé její vyřízení. Vůbec 

pokud se týče našich přání proti Maďarům a Němcům, půjde všecko dost hladce. Horší je naše 

postavení vůči Polákům, které zde mají za spojence, a u kterých proto počítají, jaká je jejich cena 

v aktuální politice. Tu pak Poláci, nevěrní a nespolehliví ve válce, našli velmi dobrou 

konjunkturu při projednávání míru.  

Všecko se konečně již točí o různá územní přání jednotlivých mocností a pak o Rusko. 

Amerika má docela zvláštní, jednací postavení ne pro osobu Wilsona, v němž zde už všichni jsou 

naprosto zklamáni, a jehož všichni jednomyslně považují za největší nebezpečí míru pro jeho 

mlhavou filozofii a naprostou neznalost evropských poměrů, nýbrž proto, že Amerika 
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v okamžiku nic nechce, a že všichni, kteří něco chtějí, musejí se k ní obraceti. Zde, 

v rozhodujících kruzích přímo skřípou zuby nad Wilsonem, ale jsou nuceni polykati hořké 

pilulky s úsměvem. 

Anglie má relativně nejlepší postavení, poněvač to, co ona chce, Arabii a Mezopotamii, 

není anexe, nýbrž „protektorát“ – a to se hodí do nomenklatury Wilsonovy. Kromě toho Lloyd 

George je úplně v rukou své vítězné volební armády, jejímž hlavním činitelem jsou 

konzervativci, a proto všemi silami chce si zase získati přízeň své vlastní strany, radikálů a strany 

dělnické, aby měl ve své většině oporu proti konzervativcům. Proto k zoufalosti Francouzů šel 

v otázce bolševiků s Wilsonem, a proto tolik podporuje otázku Společnosti národů, které kde kdo 

se směje, poněvač je v tom celý Wilson, který chce mít do svého návratu v Ameriku, kde je proti 

němu neobyčejně silná opozice, formality Společnosti národů, bez ohledu na to, jak ti nápadové 

budou vypadati, bez ohledu, nezůstane-li rozhodnutími konference tolik hořkosti a 

nespravedlnosti, že budoucí válce žádná Společnost národů nezabrání. 

Itálie báječně těží z této těžké situace Francie. Francie totiž něco chce. Chce Elsasy-

Lotrinku1, ale chce také doly v Sarrelonii2, – chce Kamerun a Togo – a chce Liban3 a kus Syrie. 

Kromě toho pak zrušení všech garancií pro druhé velmoci v Maroku, jak byly ustanoveny 

v Algecirasu.4 Každý spravedlivý člověk uzná, že Francie má na to právo, poněvač ona všecko 

vydržela, ona nejvíc obětovala – ale dnes na to nikdo nevzpomíná, dnes rozhoduje, kdo nejmíň 

chce, kdo nikoho druhého nemusí prositi, a koho všichni ostatní musejí se dožadovati o pomoc.  

Itálie imponuje svým lehkým vítězstvím nad armádou, která složila zbraň dobrovolně a 

podává svou pomoc. Máme dojem, že to ubozí Jihoslované zaplatí, neobrátí-li se v poslední 

chvíli situace. Orlando se mně prořekl, že italský generál rozený v Capo d´Istria5, řekl, že by dal 

celou Istrii za Brenner, který je strategicky pro Italy nejcennější – já řekl to Pichonovi, jenž to 

uvítal s radostí, ale zdá se, že musila Francie Itálii za její pomoc v lecčems ustoupiti, takže se 

poslední dobu zde už mnoho mluvilo o tom, že Itálie dostane Dalmacii. Což by znamenalo 

brzkou vojnu.  

Zde v politických kruzích je úžasná nespokojenost, která se začíná projevovati už i 

indirektně v parlamentu. Před 3 dny parlament uspořádal bývalému ministrprezidentu Vivianu6 

přímo demonstrativní ovaci – a to je vždycky podezřelé. Říká se, že Clemenceau je zachráncem 

Francie ve válce, ale na jednání mírové, že je slabý. A tvrdí se, že Foch i komandující admirál 

anglický zaslali Clemenceau i Lloyd Georgovi přípis, v němž jménem armády varují, aby mírová 
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konference nepokazila vítězství vojska i loďstva. Vynikající jeden poslanec mně řekl, že není 

daleká chvíle, kdy se začnou v kabaretech dělati vtipy na konferenci. 

Hlavní příčina všeho je osudná nóta konference ohledně Ruska a schůzky na Princových 

ostrovech.7 Clemenceau bránil se Lloyd Georgovi, který chtěl bolševiky pozvat do Paříže, a jako 

échappatoireb chopil se myšlenky Princových ostrovů. A všichni jsou nyní proti tomu, nejen zde 

v Paříži všeobecně, nýbrž i v Anglii a Americe. Všichni mají pocit, že se žene Rusko do náručí 

Německa, a že konference pracuje „pour le Roi de Prusse“c. O tom ještě níže obšírněji, poněvač 

v tom je klíč situace – i pro nás! 

Jinak je také celý vnitřní mechanismus konference přímo nemyslitelný. Pět velmocí, 

Amerika, Anglie, Francie, Itálie a Japonsko sedí jako nejvyšší tribunál, a „zainteresovaní 

národové“ jsou celé té komedie zbytečným přívěskem. Když jedná se o jejich věci, jsou voláni 

před zástupce velikých, jako před soudní tribunál, který má s ostatními soudy také to společné, že 

často členové soudu při přelíčení dřímají. Někdy celá ta velmoc – jako jsem to viděl: Lloyd 

George i Balfour. 

Je to pro nás malé národy přímo úžasný pocit ponížení. Přiznám se, že jsem nikdy necítil 

svůj národ tak malým, jako zde. Když nás volali na soud pro Těšínsko, nechali nás hodiny čekati 

v předpokoji… Styděl jsem se do duše, a všecko bych za to dal, aby se také na náš národ dívali 

jako na něco, s čím nelze zacházeti jako s […] […]. S Rumuny jednají jako se sobě rovnými, i 

Poláci jsou v ceně – a já, který jsem chtěl mluviti s Balfourem o Těšínsku,8 hned jak jsem přišel, 

a požádal Balfoura o rozmluvu, nedostal jsem ještě, po 14 dnech pozvání, abych k němu přišel.d 

Nejedná se o mne. Mám zde dokonce výminečnou situaci pro svůj kriminál i atentát, ale já cítím 

v tom nedostatek respektu k našemu národu, poněvač jsme noví, poněvač nás teprv uznávají, 

kdežto takové Rumunsko, daleko slabší než my, má už druhého krále, a Polsko má starou 

pamětˇa kromě toho je nyní v ceně, poněvač ti lidé na konferenci, kteří ničemu nerozumí, a 

s nikým se neporadí, kdo něčemu rozumí, myslí, že jen Polska pomůže proti bolševikům. Polska 

se svou mizernou armádou, kde voják nenávidí důstojníka, nadutého aristokrata – a ta Polska, 

která by vzbudila prostě bouři národní nenávisti, kdyby přišla do Ruska pomáhati proti 

bolševikům! 

Jsme tu jako parvenue, kterého přijímají, poněvač to jinak nejde… Jediní Francouzi 

mezitím, zejména Clemenceau, Pichon, Foch, a všichni ostatní nás přijímají srdečně, s otevřenou 

náručí a bratrsky. Viděli naše legionáře, pamatují, jací jsme byli v největší jich úzkosti a 
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nezapomínají. Já proto velmi prosím, abyste vojenskou misi francouzskou, zejména neobyčejně 

sympatického generála Pellé přijali co nejlépe a nejsrdečněji. Je to znamenitý generál, šéf štábu 

maršála Joffrea, a pak velitel 5. armádního sboru, který dělal zázraky v zachraňování Angličanů u 

Amiens. Můžeme si k němu gratulovati. Udělá nám výtečnou armádu,9 a to je, jak vidím, přes 

všecky fantazie o Společnosti národů nejvydatnější prostředek, aby se na nás jinde dívali s jistým 

respektem. 

V ničem se neukázala slabost naše, jako v otázce těšínské. Přiznám ovšem, že okamžik 

zakročení byl velmi nepříznivý – poněvač zprávy o něm došly zrovna dva dny po nótě, kterou 

Wilson vyzýval malé i velké národy, aby si nezajišťovali násilím, co jim má teprve konference 

přiznati. Proto byla a priori nálada proti nám. 

A pak měli jsme proti sobě přímo úžasný pakt, který naše Národní rada ostravská 

s těšínskou národní radou uzavřela. To byl kámen, který nám visel na krku a topil nás. Nedovedu 

si představiti úžasnějšího zatížení naší pozice. Proč ti páni nenechali Poláky obsaditi raději celé 

Ostravsko, bez smlouvy, násilím – byli bychom je mohli kdykoliv, jakmile bychom měli trochu 

vojska, tam odtud prostě vyhnati, a všecko by bylo pro nás.  

Druhá těžká okolnost je, že Američané, Angličané ani Francouzi ani Italiáni nemají ponětí 

o historickém našem právu, o tom, že Slezsko patří Koruně české. Pro ně existuje jen Rakousko, 

a Slezsko bylo rakouskou provincií – zrovna jako Morava! Nemají mozkové buňky pro historické 

právo! To ví dobře prototyp polského jezuity pan Dmowski, a proto s takovou smělostí před 

celou komisí volal: Slezsko nepatřilo Čechům, nýbrž Rakousku – a my na ně máme stejné právo, 

jako Češi! A komise nechtěla pro samý pospěch slyšeti historické spory o Slezsku a Těšínsku, 

poněvač měla rozřešiti ne konečnou otázku, nýbrž jen okamžitý spor o okupaci, ale stála pod 

sugescí toho, co odpovídalo její „znalosti“ rakouských poměrů, a podle toho rozhodovala. 

Tím víc, poněvač, jak jsem řekl, Poláci jsou nyní v kurzu, a spojenci od nich očekávají 

zázraky, když se Paderewskému podařilo utvořiti vládu. 

Byl jsem nucen užíti nejostřejšího prostředku. Řekl jsem předsedovi komise Noulensovi, 

že okamžitě odjedu, rozhodnou-li, že máme vzít své vojsko zpět. Toho se Noulens zalekl.  

Všecko to jednání bylo přímo úžasné a leželo na mně okovem. Jednak jsem byl přímo 

uražen neslýchanou neloajálností Dmowského, s nímž jsem přirozeně přerušil všecky styky. I 

druhý polský delegát, pan Pilz, člověk slušný, nedovedl se nadchnouti postupem pana 

Dmowského. A pak jsem viděl, jak ve všem jednání s ostatními státy naprosto nerozhodují 
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věrnost, zásluhy, sentimenty – nýbrž síla a význam státu pro celou zahraniční situaci. Z těch 

těžkých, opravdu úžasně těžkých dojmů, které patří k nejtěžším mého života, se zrodilo všecko 

to, co chci vám navrhnouti. Z té dusivé situace musíme najíti východ, nechceme-li býti 

posledními mezi ostatními. Ovšem v otázce těšínské není konečnému rozhodnutí prejudikovánof 

– francouzská komise, složená ze znalců slovanských otázek, vyslovila se dokonce předevčírem 

pro naše právo na celé Těšínsko, a žádá, abychom jen ustoupili bílský okres, ale to všecko bude 

jen tehdy dovedeme-li se zde uplatniti ne tím, co jsme už vykonali, nýbrž tím, čím můžeme 

velmocím pomoci, a co z nás udělá moc, o jejíž zakročení a pomoc všichni se budou ucházeti. 

Nynější naše situace je ponižující. Mezi 19 národy „intéressé“g si nás nikdo nevšimne. Jen 

Belgičané a Srbové tam něco platí. Jinak je to koalice amerických republik a alpských států – a 

tak my nemáme žádného zástupce ani v komisi pro ligu národů, ani v komisi pro zmezinárodnění 

našich cest a drah, ačkoliv máme Labe, Hamburk, kanál, Odru, Moravu a Dunaj! Ale sedí tam 

zástupci Brasilie a Číny! 

To je nesnesitelné pro někoho, kdo má jen poněkud vyvinutý cit pro důstojenství svého 

národa! 

Druzí, s kterými zde přímo nemožně zacházejí, jsou Rusové. Ani Clemenceau, ani 

Pichon, ani Poincaré ani slovem se nezmínili o Rusku, které obětovalo 4 miliony životů, a bez 

kterého by Francie byla zničena a Anglie nikdy neměla čas sebrati svou armádu! Na konferenci je 

nepustili, ačkoliv pustili tam Poláky, kteří v té době také neměli žádné vlády, anebo vlastně asi 

tři. A konečně jim vmetli do tváře urážku pozváním na Princovy ostrovy. Jen Francie má přes 

všecka ta zmíněná opomenutí trochu citu pro Rusko, Anglie nemá nic proti tomu, aby Rusko bylo 

malomocné a zeslabené, poněvač nikdo v Anglii nevidí trochu dál, než na zítřek, a poněvač v 

každém Angličanu je staré tradice o ruském nebezpečí. Také Amerika vidí v Rusku jen východu, 

Sibiř a Japonsko; a nestará se a také nerozumí nutnosti vývoje věcí v Evropě, ponechá-li se 

Rusko bez pomoci spojenci. Zde ve Francii lidé chápou, že pracuje se pro německou revanš. Vidí 

velmi dobře, že jediným cílem, by bylo, Německo tak zeslabiti, aby nebylo víc nikomu 

nebezpečným. A konečně porozumí-li, že nelze rozbíti Německo na kusy, poněvač by se zase 

musilo spojiti, nýbrž že se může Německo jedině tím státi neškodným, když se mu vezme 

možnost, najíti v Evropě nebo jinde rovnocenného spojence, jakým bylo Rakousko. Proto všichni 

instinktivně chtěli rozbití Rakouska, a vrátí-li se k němu, když pokus Karlův o odloučení se od 
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Německa tak žalostně končil úplnou kapitulací Rakouska, vynešením dlouholeté vojenské 

konvence. 

A nyní zde ve Francii vidí, že politikou Wilsona a Anglie Rusko se přímo žene do náručí 

Německa, že musí hledati ochranu u Němců, vojensky velmi málo zeslabených, poněvač se 

vítězství nevyužilo do konce, a že se tím pracuje pro velkolepou Ostpolitik, hlásanou v Německu 

pro spojenectví Německa, Ruska a Japonska. A vidí, že by to byla nejsilnější světová kombinace, 

proti níž by nepomáhal žádný blokus, poněvač by byla naprosto soběstačná, a že by Německo 

bylo tisíckrát odškodněno za ztrátu kolonií i západních trhů, kdyby se mu otevřelo Rusko. Cituji 

jen výrok pruského junkra, slyšený dr. Matysem: „In 25 Jahren sind wir mit den Russen in 

Warschau!h“ A to v německém ministerstvu zahraničních záležitostí! Ostatně ukazuji i na jiná 

nebezpečí. Rusové snesou ztrátu etnografické Polsky, ale nikdy ztrátu Litvy, Kuronska nebo 

Volyně – poněvač zejména nyní nemohou snésti, aby se Litevci, Bělorusové a Malorusové 

odevzdali polským velkostatkářům! Přímo by byli donuceni, aby se s Němci spojili proti 

Polákům a proti Dohodě. A za nedlouho bychom měli světovou válku, v níž by naše položení 

bylo přímo zoufalé. 

Jednalo by se o naši čest nebo o naši samostatnosť. Všichni Rusové všech stran, a já 

mluvím a jednám hlavně s levými, s nejlepším jich člověkem, se Savinkovým, vůdcem bývalých 

teroristů,10 s Burcevým11 aj. jsou přesvědčeni, že Rusko zakrátko, pomůže-li se mu nyní, bude 

zase zdravé a silné. A zejména leví se přímo bojí myšlenky, že by se musili obrátiti za pomocí 

k Německu. Ale sami vidí toho nezbytnost, nechá-li je Dohoda bez pomoci, anebo dopustí-li 

dokonce takové rozkouskování Ruska, které by je dohnalo, hledati spojence a pomoc kdekoliv, 

třeba u Japonska za obětování východní Sibiře, jen aby našli v Evropě možnost žít – což by 

nemohli, kdyby jim vzat byl rozkouskováním Rusi dostup k moři. 

A my bychom buďto zůstali věrni Dohodě, a s ní bychom byli poraženi – neboť ani na 

Jihoslovany by nebylo možno spoléhati, že by si měli vzíti od Itálie, co jim nyní vezme, anebo by 

nebylo vyloučeno, že by se Itálie přidala k silnějším, aby se zajistila před jihoslovanským 

nebezpečím. A pak by bylo zakrátko po naší samostatnosti, poněvač by nám ani Rusové nemohli 

a snad ani nechtěli pomoci. 

Anebo bychom zapřeli všecko své cítění, uzavřeli garanční smlouvu s Německem, která 

by nás okamžitě zachránila – ale pak by nás úplně vydala do vlivu Německa, jenž by nebyl ani 

lehký ani bez následků pro naši národní bytosť. 
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To všecko nejsou jen moje fantazie. Těmito těžkými problémy budoucnosti se zabývají 

zde ti, kteří politicky myslí, a u všech je v duši strašná obava, že se následkem Wilsonovy 

filozofie a L. George volební a stranické politiky stane z válečné porážky Německa jeho vítězný 

mír. 

Nelíčím věci pesimisticky, nýbrž tak, jak jsou, a jak se na ně, jak pravím, dívají lidé, kteří 

dovedou domysliti důsledky věcí, které se zde nyní dějí. Přirozeně jsem v této strašné depresi 

duševní hledal východiště ze všeho. Nejen, aby zabráněno bylo nebezpečí budoucí války, aby se 

předešlo spolku Ruska s Německem, a abychom tak navždy upevnili a zachránili svou 

samostatnosť a neodvislosť, nýbrž aby také postavení našeho národa mezi národy světa bylo jiné, 

důstojnější než je nyní – aby všecky ty veliké státy musily hledati naše přátelství, a ne abychom 

my musili žebrati o ně v přepokojích síní, kde sedí ti mocní a velcí. 

A máme k tomu nyní jednou, přímo zázračnou příležitosť! Dohoda je vojensky úplně 

hotova! Musí co nejrychleji demobilizovati, poněvač vojáci chtějí domů. V Anglii byly už 3 

vojenské vzpoury. Clemenceau mně řekl, že by nemohl jednomu francouzskému vojáku 

přikázati, aby šel do Ruska. Totéž platí o Anglii. Stěží drží to, co nezbytně potřebují jako ochranu 

proti Německu. Proto se tak zoufale chytají problematické pomoci polské.i 

A přece cítí, že se Rusku pomoci musí, jak pravím, zejména ve Francii, kde vidí všichni 

nebezpečí německo-ruské aliance! Na druhé straně zdejší patriotičtí Rusové, zejména 

republikáni, by rádi, aby jim pomohli Slované, a zejména Češi. Jsou plní přímo nábožné úcty 

před našimi československými vojsky. Savinkov, který s nimi bojoval, se před nimi doslovně 

sklání. A věří, že by naší pomocí v Rusku zachránili demokracii, svobodu, a bude-li proto většina 

konstituantyj i republiku. Říkají, že je Rusko patriotické tak plno úcty a vděčnosti zrovna k nám, 

že by od nás sneslo velmi rádo, kdybychom my vzali do ruky regeneraci Ruska, že by zrovna 

nám rádi přenechali vůdčí duševní místo mezi Slovany. Jsou přesvědčeni, že by taková naše akce 

byla nejkratší a nejbezpečnější cestou k utvoření svobodné, demokratické slovanské federace. 

Pak by nemusili Rusové antechambrovat,k dávat se vyhazovat, nemluvili by o nich, jako o 

nepohodlných prosebnících, my bychom nemusili seděti hodiny v předpokojích, a čekati na soud 

velmocí, nemusili bychom se hádati o Těšín, nemusili míti pocit ponížení, že nejsme nikde, kde 

se jedná o něčem důležitém, a ubozí Jihoslované by nemusili míti strach o Dalmacii a Rjeku ani o 

západní Istrii, a možná ani ne o Terst. A Poláci by byli postaveni tam, kam patří, a prosili by o 

přijetí do slovanské federace a její ochranu proti Němcům. A velmoci, neschopné jakékoliv 



 379 

donucovací akce, našly by zase, že je politické se Slovany počítati, a že jsou na světě také ještě 

jiní Slované, než Poláci. A opravdoví, nejen příležitostní! Dnes je veliká, historická chvíle pro 

český národ, která se hned tak nenavrátí. Rázem může si český národ dobýti světového postavení 

na dozírnou dobu, státi se vedoucí mocí slovanskou, a vysvoboditi přímo Slovanstvo z jeho 

nynějšího ponížení a dáti mu pro všecku budoucnost velikou, rozhodující úlohu ve světové 

politice. Ale nejen to, může se také navždy zachrániti před nebezpečím německé revanše, 

poněvač vezme Německu každou možnost najíti nějakého spojence pro novou válku. 

Dohoda bude donucena najíti dobrovolnické vojsko pro záchranu Ruska. S tím se zde už 

všeobecně počítá, ale všichni se lekají obtíží takového podniku, poněvač by to bylo vojsko 

nejednotné a možná i málo spolehlivé. Kdybychom mohli říci my, že s Jihoslovany nutné vojsko 

dáme, pod podmínkou, že Dohoda, hlavně Francie na účet budoucího Ruska opatří pro ně 

výzbroj, uniformy, hlavně děla, tanky, auta a aeroplány, jakož i zásobování a peníze, pak bychom 

si rázem zjednali zde postavení spasitelů z těžké a bezvýchodné situace. Velení by musilo býti 

ovšem francouzské. 

Co se týče potřebného počtu, je situace asi následovná. Bolševici mají asi 100 až 150 000 

dobrých vojáků, ostatní za nic nestojí. Mají je ovšem na všech možných frontách. Proti nim stojí 

dobrá armáda Kolčakova s našimi legiemi, které jsou ovšem už unaveny, dobrá armáda Děnikina 

a Dutova12 i Krasnova13, pak estonská armáda pod ruským generálem Juděničem, a trochu 

dohodových vojsk na Murmani14 a v jižním Rusku. Bylo by možno ze zajatců ruských 

v Německu utvořit u nás dobrou armádu asi 100 až 120 000 mužů, která by musila podle plánu 

Savinkova jíti vpřed a především se bít s bolševiky – takže by našich nesrovnatelných vojáků 

nemusilo býti víc než asi 150 000, aby stačili na pochod na Moskvu, což by rozhodlo o osudu 

Ruska – našich 50 000 hochů by konečně zase šlo s radostí, a starou odvahou, aby nám v Moskvě 

podali ruku – mohli se vrátit konečně domů! 

Ovšem podmínka je, aby nám Dohoda dala nejlepší výzbroj, a zejména tanky, auta a 

aeroplány, hlavně také těžké, bojové. To všecko bych zde vyjednal velmi energicky, kdybych měl 

souhlas Národního shromáždění, vlády a veřejného mínění v Čechách. Nerad se vzdávám reální 

půdy. Především předpokládám jako hlavní podmínku, že by nám Dohoda ihned musila zajistiti 

naše hranice, aby se uvolnily naše vojenské síly. To by byla conditio sine gua nonl. 

Potom bychom potřebovali vojsko jen jako ochranu v hlavních městech a v průmyslových 

centrech. Tím by se uvolnila veliká část našeho vojska z ciziny, které by přirozeně tvořilo hlavní 
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jádro operační armády. Ptal jsem se našich hochů v Cognacu 15 když jsem jim odevzdával prapor, 

i našich důstojníků zde, zda by šli do Ruska. „S radostí!“ byla všech odpověď. Připomínám, že se 

nám tvoří v Itálii z posledních zajatců spolehlivá, výtečná armáda. A jsem přesvědčený, že 

bychom na svou výzvu, spasit Rusko a Slovanstvo, spasit Čechy před nebezpečím rusko-

německého sblížení, ku kterému by donuceni byli v Rusku i lidé, kteří Německo na smrt 

nenávidí, kdyby Rusko nyní zůstalo opuštěno nebo bylo ořezáno a rozděleno, a zachránit tak naši 

samostatnost nyní bez velikých obětí. Kdežto bychom jinak zakrátko byli zase strženi do války 

světové, kdybychom musili bojovati proti Rusku, nebo s Němci proti dosavadním spojencům, že 

bychom na takovou výzvu dostali odpověď tisíců a tisíců, jak odpověděli naši legionáři: 

Půjdeme! Půjdeme vykonat veliký svůj slovanský úkol, půjdeme zajistit svému národu 

vynikající, vedoucí význam ve Slovanstvu, a zajistit sobě také pevnou hospodářskou budoucnost, 

což zejména pro sociální úkoly našeho státu mělo by důležitost ohromnou. Kdybychom měli 

zajištěný odbyt do Ruska, bez obavy cizí konkurence, mohli bychom se v sociální politice 

pohybovati daleko volněji, beze strachu, že podlehneme tím cizí konkurenci. 

Ovšem neměli bychom v Rusku obnovovati starý carism. Celý svět by musil viděti, 

zejména u nás i v Rusku, že chceme svobodné, demokratické, federativní Rusko, kde by také 

jednotliví národové měli svobodu národního života. Nutím zdejší Rusy, aby se na takovém 

programu shodli, a má snaha není bez účinku. Neboť jsem přesvědčen, že jen takovému Rusku 

můžeme my i Dohoda pomáhati. Otázku monarchie konstituční nebo republiky nikdo nechce 

nyní rozhodovati, to má rozhodnouti konstituantaj. Ale jedno musí být jisto, že koalice všech 

stran, které zde jsou zastoupeny, předloží tomu národnímu shromáždění takový, jednotný 

program, který zajistí svobodný, demokratický program Ruska. Třeba neradi, svolili i 

konzervativci k tomu, že půda zůstane sedlákům, že velkostatky budou expropriovány, ale za to 

zase svolují revolucionáři jako Savinkov, aby mužik byl vlastníkem svého pole a občina aby byla 

zrušena. To je spasení budoucího Ruska, jeho kulturní i hospodářské obrození! A to také 

zajišťuje, že 85 % ruského obyvatelstva přijme nás s otevřenou náručí jako osvoboditele. Dnes 

dostali půdu od bolševiků, ale bojí se, že o ni zas přijdou. Hledají a čekají zabezpečení, jak 

Savinkov říká, notáře, a kdo jim toho dá, tomu se oddají. 

Jedná se o naši celou budoucí orientaci, politickou i hospodářskou. Politicky nemůžeme 

nikdy hledati naprosté pochopení u Anglie a Ameriky. Těm je Německo přece jen vzdálenější a 

proto pro ně nemáme tu cenu a ten význam, jako pro Francii, která je Německem přímo ohrožena 
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a proto v nás vidí nejbližšího, spolehlivého spojence. Anglie a Amerika nás dovede ceniti jen, 

když nás potřebuje. Francie, Jihoslované a Rusové jsou naši přirození spojenci, kteří nemají 

nijakých slabostí vůči Němcům, jako mnozí lidé v Anglii a Americe. 

A hospodářsky jsme odkázáni úplně na východ, na Jihoslovanstvo a Rusko. I 

v Rumunsku musíme soutěžiti rumunským [!] způsobem, pomocí peněz. Na západ můžeme 

vyvážeti jen své speciality, a k tomu není potřebí politické intenzity. Svůj veliký export musíme 

říditi na východ, a tam najíti pro svou hospodářskou politiku nejen celní výhody, výhodné tarify, 

nýbrž také sympatie obyvatelstva. Ty můžeme si zjednati jen slovanskou politikou vůči Rusku i 

Jihoslovanům. 

I ze sociálních ohledů nebál bych se takové výpravy do Ruska. Máme nyní spoustu 

nezaměstnaných, neupotřebitelných aktivních důstojníků. Kdyby se vrátili, byla by situace už 

jiná. Zatím dostáváme suroviny a polotovary, průmysl může býti už v činnosti, a pro 

nezaměstnané našla by se práce. Ostatně mnoho lidí by ještě dlouho mohlo najítí upotřebení v 

Rusku, kde bude potřebí mnoho schopných lidí pro železnice, pošty, pro agrární operace, i pro 

zřízení práce schopné administrace. Naše lidi by snesli a rádi snesli, poněvač by jim přinesli 

vykoupení. 

To měl jsem za svou povinnosť říci a přenechávám rozhodnutí povolaným našim 

faktorům. Opakuji jen, že mám přesvědčení, že naše rozhodnutí je vážným, rozhodujícím pro naši 

budoucnosť, proto, zůstaneme-li národem třetí třídy, bezvýznamným v politice velikých, anebo 

staneme-li se důležitým faktorem světové politiky. Chtěl bych jednati v nejužším spojení 

s Francií, ale ovšem vykonávati v Rusku mandát celé Dohody. Nemohu dnes říci, jak by náš 

návrh, naši nabídku přijali, poněvač nechci vůbec vystupovati s konkrétními návrhy dřív, než 

budu míti odpověď od vás, kteří o všem rozhodujete. 

Přál bych si, abyste žili zde se mnou, a prodělali všecka ta muka našeho ponížení – pak 

vím, jak by vaše rozhodnutí dopadlo. Poněvač pak čas kvapí, prosil bych vás, abyste se rozhodli 

pokud možno nejdříve, a odpověď mně poslali telegraficky. Já už bych s celou energií věci se 

chopil, aby v květnu nebo červnu možno bylo celou akci začíti i provésti. 

Všecky vás srdečně pozdravuje   Váš 

        Kramář 

 

a – F. Peroutka datuje Kramářovo memorandum československé vládě 1. února 1919. Viz 

PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu. Československá politika v letech popřevratových, II, Praha 1934, s. 1046. 
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b – Échappatoire, tj. vytáčka, výmluva, záminka. 

c – Pour le Roi de Prusse, tj. pro pruského krále. 

d – Po straně poznámka K. Kramáře: Bylo by dobře, říci to vyslanci anglickému Collinsovi. 

e – Parvenu, tj. nadutec, povýšenec 

f – Prejudikovat, tj. rozhodovat něco předem, přičemž jde o rozhodnutí stávající se směrnicí pro 

posouzení obdobných případů. 

g – Intéressé, tj. zúčastněný. 

h – In 25 Jahren sind wir mit den Russen in Warschau, tj.do 25 let jsme s Rusy ve Varšavě. 

i – Po straně poznámka K. Kramáře: Prosím o naprostou důvěru!!! Nebezpečno pro Německo! 

j – Konstituanta, tj. ústavodárné shromáždění. 

k – Rozumí se ante, tj. před; chambre, tj. pokoj.* 

* – Srovnej k tomu výše Kramářovy několikrát opakované stížnosti na způsoby konferenčního jednání: 

„[…] a ne abychom my musili žebrati o ně v přepokojích síní, kde sedí ti mocní a velcí.“ 

l – Conditio sine qua non, tj. nezbytná podmínka. 

1 – Rozumí se Alsasko-Lotrinsko. 

2 – Rozumí se Sársko (fr. Sarre; něm. Saarland), německá spolková země v blízkosti hranic s Francií a 

Lucemburskem. Průmyslová a důlní oblast. 

3 – Rozumí se Libanon. 

4 – Rozumí se konference konaná v Algecirasu ve Španělsku v lednu až dubnu roku 1906. Tato 

konference ponechávala Maroku formálně integritu, rozdělila ale policejní dozor mezi Francii a Španělsko; fakticky 

tak potvrdila dřívější dohody o Maroku. 

5 – Rozumí se dnešní Koper. 

6 – Rozumí se R. R. Viviani, v letech 1914–1915 francouzský ministerský předseda a ministr 

zahraničí. Po skončení první světové války, v letech 1921–1922, zástupce Francie ve Společnosti národů. 

7 – Srovnej pozn. 6 k dok. č. 8. 

8 – Srovnej pozn. 8 k dok. č. 8 a pozn. 13 k dok. č. 78. 

9 – Generál M. Pellé, vedoucí francouzské vojenské mise v ČSR, se stal v únoru 1919 prvním 

náčelníkem hlavního štábu čs. armády. V květnu a červenci 1919 působil jako hlavní velitel čs. armády v bojích 

s Maďary na Slovensku. 

10 – Rozumí se B. V. Savinkov, pseud. V. Ropšin. Ministr vojenství v Prozatímní vládě v roce 1917; po 

říjnové revoluci 1917 organizátor protibolševického odboje. 

11 – Rozumí se V. L. Burcev. 

12 – Rozumí se A. I. Dutov, generál a kozácký ataman 

13 – Rozumí se P. N. Krasnov, generál. 

14 – Rozumí se Murmansk. 

15 – Nejmenší zahraniční legií byla francouzská. Jejím základem byla rota „Nazdar“, která se vytvořila 

už v srpnu 1914. K ní přibyli v roce 1917 Češi, kteří dobrovolně přešli do srbského zajetí a přihlásili se do srbské 

armády. Když na podzim 1915 museli Srbové pod tlakem rakouské přesily ustoupit do Albánie, odešli s nimi naši 
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dobrovolníci. Byli přesunuti do Itálie a pak do Francie. Na přelomu let 1917 a 1918 byly československé jednotky ve 

Francii posíleny dvěma transporty dobrovolníků z Ruska (celkem cca 3 000 mužů) a několika tisíci Čechů a Slováků 

z USA. Francouzské město Cognac bylo vybráno za organizační centrum československých jednotek ve Francii a 

právě zde byla utvořena první československá brigáda (velitel plukovník Philippe), jejíž 3 pluky se vyznamenaly v 

bojích u Vouziers a Terronu. Obyvatelé města Cognac jí věnovali prapor, který předal legionářům sám francouzský 

prezident. Více viz PICHLÍK, K. - KLÍPA, B. - ZABLOUDILOVÁ, J., Českoslovenští legionáři, s. 154n. 

 

 

/III 

1921, 6. května, Praha 

E. Beneš T. G. Masarykovi o činnosti československé vládní delegace na mírových jednáních v Paříži; o spolupráci 

s vedoucím této delegace K. Kramářem a podílu na vyjednaných výsledcích. Následně o příčinách zhoršení osobního 

poměru K. Kramáře k E. Benešovi.  

 

 

Originál memoranda 

AKPR, f. KPR, sign. T 317/22, k. 90. Originál, strojopis, list 20 x 34 cm, s. 1–28. 

AÚTGM, f. T. G. Masaryk, sign. R–osoby, k. 418. Kopie, strojopis. 

AÚTGM, f. E. Beneš, oddíl I, sign. R 174/2, k. 250. Kopie, strojopis. 

Kramářův soud nad Benešem, s. 13–34. 

 

Panu prezidentu Československé republiky T. G. Masarykovi 

         v Praze 

 

V Praze, dne 6. května 1921. 

 

Pane prezidente, 

uložil jste mně, abych na výtky, které Vám přednesl proti mně pan dr. Kramář Vám dal 

své vyjádření. Činím tak tímto dopisem. Dovoluji si podotknouti, že v hlavních věcech jsem Vás 

ve svých dopisech1 z konference míru informoval; nebylo však času k detailům, a vlastně ani po 

svém návratu z Paříže jsem neměl času k detailům těm se vrátit pro spoustu denní práce.  

Nyní, když pan dr. Kramář dává tuto, příležitost musím promluvit aspoň o věcech, jichž 

se on sám dotkl. Můj poměr k Vám je nyní přátelský. Vy sám, ačkoliv starší, jste mně nabídl své 
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přátelství. Víte, jak si toho vážím a nemohl bych ani na okamžik strpěti, aby tento poměr 

čímkoliv a kýmkoliv byl zkalen. 

Nepíši Vám dnes jako příteli, nýbrž jako prezidentu republiky, neboť celá věc přesto, že 

zdá se být osobní, je vlastně takového významu politického, že já pokládám za svou povinnost 

právě po stránce politické ji objasnit a vyvodit z ní důsledky. 

1). Dr. Kramář Vám řekl, že jsem ho obelhal, když jsem prohlásil, že dr. Kramář odchází 

k Děnikinovi bez souhlasu vlády, neboť on sám v Paříži svůj úmysl mi sdělil a já jsem k tomu 

svůj souhlas dal. Chce tím říci, že zde jsem se tvářil před politickými stranami a veřejností jinak 

nežli v důvěrných rozhovorech osobních a že jsem veřejnost vědomě klamal, když jsem 

v zahraničním výboru se desolidarizoval s cestou dr. Kramáře. 

Řeknu hned rovně, toto tvrzení dr. Kramáře, takto Vám podané, pokládám za neloajální. 

Události totiž se staly takto: 

Po obecních volbách roku 1919, kdy došlo k demisi Kramářově a ku kabinetu Tusarově,2 

a po veliké kampani proti dr. Kramářovi kvůli jeho intervenční politice zde v Čechách, byl dr. 

Kramář tak rozhořčen a přímo rozezlen na všechno u nás, že denně, stále a stále mně věci u nás 

prudce kritizoval a zejména proti Tusarovi a Švehlovi byl do nejvyšší míry rozhořčen, tvrdě, že ti 

dva udělali proti němu komplot a zbavili ho způsobem nedůstojným vlády. V té době vyvrcholen 

byl právě boj o intervenci v Rusku a dr. Kramář, vida, že situace u nás je vysloveně proti němu, 

také v této věci byl velmi rozhořčen a ostře naši politiku kritizoval. Často jsme o věci mluvili a tu 

po dvakrát jsem měl rozmluvu s dr. Kramářem, která mne uvedla v prvních chvílích přímo 

v úžas. Bylo to krátce po demisi jeho kabinetu, při procházce v Avenue Marceau, když dr. 

Kramář ubíral se ke schůzce do hotelu Majestic (tuším že ke generálu Manceovi3), kdy mně řekl 

krátce asi toto: „Nikdo se nesmí divit tomu, když mám dnes myšlenky koriolánské4. Vrátím se 

domů a celou věc ruskou způsobem co nejrozhodnějším uvedu v diskusi, protože s otázkou tou 

stojím a padám, a chci aby se jednou řeklo, aby se jednou vidělo, kdo šel s Ruskem. Možno, že se 

věnuji výlučně ruské politice; ale náš národ to bude jednou zle platit, že takto se zachoval a že 

takovýmto způsobem vedl k Rusku politiku. Já to veřejnosti říci musím; vystoupím veřejně hned 

po svém návratu pravděpodobně v parlamentě a to, co se mi stalo, líbit si nedám“.5 

Při tehdejší představě dr. Kramáře, že bude moci dělat ruskou politiku a nechat eventuálně 

politiky české, mne jeho koriolánství uvedlo opravdu v úžas. Druhá věc, která se mne nejvíce 
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dotkla, byl fakt, že měl v úmyslu se vrátit do Čech, způsobit ohromný boj o věci ruské a odejít 

s velkým gestem, jak skutečně později také se pokusil učiniti. 

Druhá rozmluva byla krátce na to při naší procházce v Boulogneském lesíku, kde 

opakoval slova o koriolánských myšlenkách a zdůrazňoval rozhodnutí, že až se vrátí, otázku 

ruskou postaví před celou veřejnost nebo před parlamentem a svede o ní boj. Za dobu své 

spolupráce s dr. Kramářem na konferenci mírové, zejména v době, kdy otázka intervence 

v Rusku byla příliš akutní, bránil jsem se, pokud to jen bylo možno, tomu, abych činil o této věci 

jakékoliv projevy veřejné, nechtěje jednak před veřejností přijíti v rozpor s prvním delegátem na 

konferenci mírové a vyvolat tak radost našich odpůrců, hlavně však z toho důvodu, že jsem hájil 

vždy stanovisko, že ve věci ruské nesmíme jednat tak, abychom rozdvojili národ na dva tábory, a 

že zejména vláda a stát, jako reprezentant celého československého národa, musí stát objektivně a 

nestranně nad všemi frakcemi ruského národa a neztotožňovat své stanovisko se žádnou stranou, 

tím spíše, že to vyvolávalo veliké rozpory u nás uvnitř. 

Hrozil jsem se tudíž toho fakta, že by dr. Kramář se vrátil a svým způsobem chtěl 

postaviti otázku, která přirozeně byla by vyvolala ještě větší rozpor v naší veřejnosti a naší 

zahraniční politice byla by způsobovala co největší obtíže. 

Za této situace přišel jednoho dne dr. Kramář ke mně a sdělil mi důvěrně, že ho někteří 

Rusové vyzvali, aby se odebral k Děnikinovi. Dal jsem mu hned svůj souhlas6 s touto cestou. 

Moje důvody k tomu byly tyto: 

Soudil jsem, že dr. Kramář odebéře se k Děnikinovi přímo z Paříže, že bude vidět 

poměry, o nichž jsem měl já zprávy velmi pesimistické, že se tím oddálí možnost toho, aby 

v Čechách on vyvolal boj, jímž hrozil, že si tím ušetříme těžkou situaci doma, že konec konců dr. 

Kramář, když by se tam odebral jako soukromá osoba, nezavazuje sice k ničemu vládu, ale může 

uklidnit ty ruské kruhy, které by proti nám byly zaujaty pro naše stanovisko. To všecko ovšem 

v předpokladu, že neužije své cesty jako nějaké demonstrace proti naší oficielní politice a proti 

ostatním stranám v Čechách. Toto poslední zdálo se mi samozřejmé, poněvadž by to bylo bývalo 

patriotické a loajální, jak ke stranám, tak zejména ke mně jako oficielnímu reprezentantu 

zahraniční politiky státu. 

To bylo krátce před naším návratem z Paříže do Prahy. Dr. Kramář nejel z Paříže do 

Ruska, nýbrž vrátil se ke konci září 1919, několik dní po mně z Paříže a hned na to následující 

sobotu měl řeč,7 kterou vlastně to, čím v Paříži hrozil, skutečně provedl. Já mezi tím mluvil jsem 
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o věci jednak s některými politiky, zejména s ministerským předsedou Tusarem a ještě dříve nežli 

se dr. Kramář do Prahy vrátil, jsem viděl, že v každém případě cesta dr. Kramáře bude pokládána 

v Čechách za akt namířený proti vládní většině tehdejší, za demonstraci proti naší oficielní 

politice a že vyvolá zlou odezvu ve veřejnosti. Proto také, vida tuto situaci, odebral jsem se 

v neděli dne 5. října k němu do vily chtěje o věci s ním promluviti. Našel jsem u něho na 

návštěvě dr. Hajna. Šel jsem s dr. Kramářem do vedlejšího pokoje a sdělil mu účel své návštěvy. 

Žádal jsem ho výslovně, aby k Děnikinovi nejezdil, že vidím, že to bude mít zlé politické 

důsledky, že to rozdmýchá ještě více prudký politický boj proti němu a jeho straně a že zejména 

já nebudu míti možnosti, až zítra nebo pozítří přijde dr. Šmeral a bude žádat pas do Moskvy 

k Leninovi, abych mu ho odepřel. Na to dr. Kramář mi odpověděl, že k Děnikinovi půjde, a co se 

týče dr. Šmerala, že to bude dobře, ať prý naše veřejnost vidí, kdo kam chce. 

Taková jsou skutečná fakta a následkem těchto fakt plným právem, když jsem byl 

dotazován v zahraničním výboru, zda-li dr. Kramář obdržel souhlas vlády k své cestě 

k Děnikinovi, jsem prohlásil, že souhlasu toho neobdržel. Konstatuji jen, že případ tento, že totiž 

dr. Kramář uvádí fakta neúplně anebo polovičatě, opakuje se nyní podruhé. Poprvé učinil to 

v zahraničním výboru dne 9. 11. 1920 veřejně, nyní činí to Vám soukromě. Pokládám to tudíž za 

tím vážnější a je nemožno, abych to přecházel bez nejrozhodnějšího odmítnutí. Jeho výtkám 

nynějším předcházelo totiž toto: V zahraničním výboru dne 9. listopadu minulého roku ve 

veřejném projevu dr. Kramář mne napadl velmi ostře osobně, a podle svého výroku dr. Šámalovi 

se se mnou „vypořádal“. Vytkl mi, že jsem snižoval ve své řeči ve Stálém výboru jeho práci ve 

věci těšínské, naznačil, že jsem před veřejností lhal tím, že jsem dal nejdříve jeho cestě k 

Děnikinovi souhlas a v zahraničním výboru pak tvrdil opak, a konečně mi vytkl politickou 

dvojakost a neupřímnost, ježto prý jsem se zúčastnil jeho jednání se Savinkovem.8 

Odpověděl jsem mu hned, uváděje, že ve věci těšínské nesprávným způsobem vykládá má 

slova a že se nepokládám za soudce jeho činnosti na konferenci mírové, že mu nechci na jeho 

práci ve věci těšínské nic ubírati, a nic neubírám, že dával mým slovům ve Stálém výboru 

nesprávný výklad. Co se však týče věci Děnikina, jsem vylíčil docela historicky, tak jak to činím 

nahoře, celou událost, výslovně jsem konstatoval, že jsem k dr. Kramářovi šel a stanovisko své 

mu proti jeho cestě velmi jasně řekl a že jestliže se jednalo o souhlas vlády, musilo býti 

rozhodující právě stanovisko poslední, po správném rozpoznání situace v Čechách. A poněvadž 

dr. Kramář na tuto moji intervenci ohledu nevzal, proto jsem plným právem prohlásil veřejně 
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před členy zahraničního výboru a dr. Kramář v ničem nemohl ji popřít. Věc ta sama vyvolala jisté 

pohnutí mezi členy, zejména když jsem reprodukoval výrok dr. Kramáře o dr. Šmeralovi. Je 

charakteristické, že v referátu o schůzi zahraničního výboru v Národních listech z 12. 11. 1920, 

které jediné o jednání tom přinesly podrobný referát (od jednoho z členů zahraničního výboru – 

národní demokrat) se podrobně psalo o mé odpovědi o Těšíně, ale o sporu o Děnikina a o věci 

Savinkově nebylo v referátu ani zmínky.9 

Pokládám za krajně vážné, že dr. Kramář nejen, že se odvážil učiniti podobný projev 

veřejně v zahraničním výboru, ale že po tom všem mohl ještě přijíti k Vám s tvrzením, jež jste mi 

sdělil a jeho intence za těchto okolností těžko si mohu vysvětlit. Je to úmyslné, či je to 

zapomenutí? Jak mohu věřit, že to je zapomenutí, když vše s důrazem jsem vyložil, fakta před 

řadou osob uvedl a dr. Kramář nemohl z mých faktů nic ani opravit ani popřít? Co to všecko má 

znamenat? 

Nechci k věci dále nic přičiňovat. Nechám mluvit fakta. O Savinkovi zmíním se podrobně 

dále. Je to jedna z věcí nejvážnějších, jež dr. Kramářovi velmi zle vytýkám.  

2). Pan dr. Kramář učinil mi druhou výtku a sice to, že jsem ho na konferenci míru 

neinformoval, různé věci snad před ním skrýval, z čehož závěr, že jsem nebyl k němu loajální. 

Jsem této příležitosti velmi rád, že mohu jaksi dokumentárně vypořádat se s věcí, která dlouho 

mne tížila, a tíží dosud, a která se týká celé činnosti dr. Kramáře na konferenci míru. Opakuji to, 

co jsem řekl v zahraničním výboru, že nejsem soudcem nad činností dr. Kramáře na konferenci 

míru a že jím nechci býti. Co kdo z nás dělal na konferenci míru, posoudí objektivně jednou lidé 

jiní; ale pan dr. Kramář mne svým jednáním nutí, že musím k tomuto posouzení dát následující 

objektivní fakta: 

Pan dr. Kramář přijel na konferenci míru a už několik dní na to žačal být úžasně zklamán. 

Když jsem ho pozoroval, jeho jednání, jeho vystupování, pořád se mi vnucovala představa o tom, 

že se domnívá, že je ve Vídni10, neboť v každém jeho pohybu, v každém jeho kroku a slově viděl 

jsem to, co jsem slýchával o jeho vystupování a jednání ve Vídni. Neměl pochopení pro to, že 

Paříž je docela něco jiného, neviděl, že nemůže hrát té role v Paříži, kterou hrál ve Vídni, neměl 

správné představy o tom, co my jsme reprezentovali a mohli reprezentovat na konferenci jako 

národ a co on sám osobně mohl představovat jako dr. Kramář. Nesčíslněkrát mně o tom mluvil, 

byl zklamán, přičítal to tomu, že Rusko neexistuje, zlobil se nad tím, že prostředí konferenční a 

jednotliví reprezentanti a politikové si ho neváží tak, jak chtěl, aby si ho vážili, že vůbec s ním 
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vlastně nepočítají jako nepočítali s řadou jiných. Nejen mně, ale i řadě jiných lidí si na to stěžoval 

a zdůrazňoval, že by to ještě chápal, že si neváží toho nebo onoho, ale že tak podceňují jej, dr. 

Kramáře, jako dr. Kramáře, to nechápal. Mluvil tak dr. Kramář sám ke mně, mluvil tak i k jiným 

a ještě při poslední mé návštěvě v Ženevě toto skoro doslovně mně opakoval ženevský poslanec a 

šéfredaktor Journalu de Genève Chapuisat, jemuž dr. Kramář v Paříži takto mluvil. 

Tento pocit a toto jednání dr. Kramáře se stalo brzy všeobecně známým jednotlivým 

zástupcům ostatních delegací a přirozeně ho tím více zeslabovaly. Ani to dr. Kramář nechápal, že 

tím se v očích všech zeslabuje. Všecko jeho vystupování a jeho kritiky konference nebo politiky 

spojenecké přirozeně zabarvovaly se potom tímto pocitem osobní hořkosti. To všecko 

způsobovalo, že dr. Kramář dostal se na konferenci míru do situace, jíž pravděpodobně nebyl si 

vědom, kterou já jsem velmi dobře pozoroval, a maje ho jednak (jako prvního delegáta na 

konferenci mírové a ministerského předsedu) jako šéfa, jednak vida, jak úžasně osobně tím trpí, 

nalézal jsem se v situaci, která, lidsky vzato, byla mi krajně nepříjemna, trapna a přiváděla mne 

každou chvíli do těžkých konfliktů se svým vlastním svědomím a k úvahám, co dělat. Vyprávíval 

jsem často různé okolnosti své ženě a bylo mně ho líto, vida, jak trpí, přitom jak úžasně se mýlí o 

možnosti své práce v celkovém posuzování všeho toho, co bylo kolem něho. Situace moje stížila 

se tím, že přišla vláda Tusar-Švehlova, že já jsem byl členem této vlády a kolegou obou. Dr. 

Kramář byl strašně rozhořčen proti nim, podpalován byv nad to ve svých rozhořčeních všemi 

možnými dopisy z  domova, takže po každém kurýru vyprávěl mi věci proti pražské vládě, jejímž 

já byl členem, k níž jsem byl a chtěl zůstat loajální a současně měl jsem spolupracovat v tak 

dalekosáhlých a krajně zodpovědných věcech stále s dr. Kramářem. Staly se dokonce věci i horší. 

Přicházeli lidé z přímého okolí Kramářova, dokonce i jeho sekretář (dr. Novák)11, kteří mně 

mluvili proti němu a které já musil odmítat, chtěje být k němu loajální. 

Dostal jsem se však do situace nejtěžší tím, že tento stav věcí ponenáhlu začali vidět i 

některé delegace a postupem doby vytvořila se snaha na konferenci jednat se mnou a nejednat 

s dr. Kramářem; také už proto, že přirozeně jeho demisí prestiž jeho ještě více klesla a on sám 

svým chováním nijak tomu nezabránil. Konečně došlo tak daleko, že já v zájmu naší práce na 

konferenci a v zájmu skutečného úspěchu naší práce pro naše požadavky, jsem byl nucen jednat 

bez vědomí Kramářova proto, že prostě jednotlivé delegace si toho přály. Uvedu některé doklady. 

Stalo se dvakrát, že dr. Kramář žádal audienci u Balfoura, se kterým jsem byl v hodně 

blízkém styku už během války a v ještě užším styku na konferenci. Balfour odmítl přijmout dr. 
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Kramáře poprvé a odmítl ho přijmouti podruhé. Druhé odmítnutí se stalo v době nejprudčího boje 

o Těšín, a nota benea stalo se to tak, že v týž den, kdy ráno dr. Kramář dostal od Balfoura 

odmítnutí, odpoledne Balfour sám mne požádal, abych k němu přišel a o Těšíně jsme jednali. 

Dozvěděl jsem se přirozeně od anglické delegace o prvním i druhém odmítnutí.12 Nepátral jsem 

po tom sám, bylo mi to prostě sděleno. Kdo zná, co takové věci znamenají, dovede si vyvodit 

z toho důsledky. 

Staly se případy jiné. Bylo mně dvakrát nebo třikrát telefonováno čtvrt nebo půl hodiny 

před zasedáním Nejvyšší rady od Wilsona, že se mám k jednání dostavit. Byl jsem žádán osobně, 

a tudíž jsem šel. Jednalo-li se o věci, které dr. Kramář musil v zájmu věci a v zájmu našich 

požadavků znát, informoval jsem ho okamžitě. Takový případ byl např. když se jednalo o 

omezení zbrojení centrálně-evropských států nových, kdy výslovně pozván jsem byl osobně já. 

Informoval jsem ho a podali jsme v té věci společně onu nótu Nejvyšší radě. 

Jiný případ byl, když jsem byl povolán od některých členů Commission de nouveaux 

Etatsb ke schůzce, kam jsem byl povolán dvakrát a jak jsem se dozvěděl později, z jejich strany 

vědomě já a ne dr. Kramář. Jednalo se tam totiž o otázce minoritní smlouvy a členové komise, 

mezi nimiž byl Berthelot, věděli, že dr. Kramář je zásadně proti minoritní smlouvě. Nezvali do 

komise té jednotlivé delegace, nýbrž jednotlivé osoby, s nimiž chtěli mluviti a od nichž se chtěli 

nezávazně informovat. V jednom případě mne žádali, abych jim neoficielně nastínil návrh 

autonomie Podkarpatské Rusi. Okamžitě jsem dr. Kramářovi věc sdělil a návrh společně jsme 

vypravovali a já jej důvěrně předal. Podruhé mne zvali ku nezávazné diskusi o tom, jak díváme 

se na práva minoritní v naší republice v celku13 a když jsem své názory projevil, žádal mne na to 

člen komise této, Albert Kammerer, abych mu pro jeho osobní použití principy, které jsem 

naznačil v diskusi, písemně předložil. Podal jsem mu krátkou zápisku obsahující skoro doslovně 

to, co je v mémoiruc o Němcích v Čechách. I tento případ ukazuje, jak se dr. Kramář o situaci na 

konferenci mýlil, jak byl neinformován a v jaké situaci já byl k němu a ke konferenci. 

Stal se však jeden případ, který obzvlášť je dlužno zdůraznit a který všecko to, co zde 

uvádím, osvětluje způsobem přímo eklatantnímd. Chtěl jsem to jako dokument zachovat a proto 

jsem věc tu diktoval týž den své ženě, která o věci té zaznamenala toto: 

Dne 14. června 1919 byl jsem zavolán na zahraniční ministerstvo francouzské. Ministr 

Pichon mně oznámil, že dostal z Prahy od Clémenta-Simona telegram, ve kterém žádá, aby dr. 

Beneš okamžitě přijel do Prahy vzhledem k situaci na Slovensku (důsledky vpádu Maďarů),14 
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ježto by prý dr. Beneš svojí autoritou mohl mnoho zachránit. Pichon mi sdělil, že o věci mluvil 

s Berthelotem, že však myslí on i Berthelot, že by bylo nebezpečné, abych z konference odjížděl, 

že mám „une autorité considérable chez les Anglais et les Americains“,e že konference bude dělat 

určité ústupky Rakušanům, že však není možno věc zde nechat dr. Kramářovi samotnému a že 

věci české přispěji více na konferenci nežli doma. Je sice pravda, že vzhledem ku změně kabinetu 

v Praze bych mohl zabránit, aby věci nešly příliš briskně nalevo, ale vzhledem k míru 

s Rakouskem je nutno zůstat v Paříži. V tom přišel do kabinetu Pichonova Berthelot, který řekl 

toto: „My vidíme vážnost situace u Vás, víme, že strana Kramářova bude poražena od agrárníků a 

socialistů, že bude nové ministerstvo a že tam budete musit být co nejdříve. Ale jsme za jedno 

s panem ministrem Pichonem, že je nemožno, abyste jednání mírová přenechal zde Kramářovi, 

který nemá autority ani u Američanů, ani u Angličanů, nemůže jednat s Italy, je stále „excité“f (a 

obrátiv se na Pichona dodal) – kdežto pan Beneš „avec son esprit de modération et son habilité 

avec laquelle il procède, sauvera toujours la situation“.g 

Tato rozmluva v kabinetě zahraničního ministra francouzského, který byl přítelem 

Kramářovým, a na níž bral účastenství Berthelot, který už tehdy měl veliký vliv na Clemenceaua 

a který vždycky byl nejsilnějším člověkem ve francouzských ministerstvech vůbec, mně nejen 

ukázala, jak posuzují jak ostatní, tak Francouzi samotní celou situaci a specielně naši delegaci, 

ale alespoň mne nutila, abych z toho vyvodil důsledky a v zájmu našeho státu jednal tak, jak 

povinnost moje jako zodpovědného ministra mně kázala. Kdo ví a zná, co takovýto rozhovor 

znamená, pochopí sám, co bylo mojí povinností. 

Přirozeně, že o věcech těch jsem s Kramářem nemluvil a mluvit nemohl. Podotýkám, že 

vůbec s politickými kruhy jsem nemluvil o těchto otázkách a ani jim je zdaleka nenaznačoval. 

Choval jsem se v této věci k dr. Kramářovi více loajálně.  

Jestliže však nyní on přichází se svými stesky a obžalobami, nevím z jakých důvodů a 

následkem jakých informací, že jsem ho neinformoval, jsem povinen říci tyto velmi nepříjemné 

pravdy, poněvadž to osvětlí lidskou i politickou osobnost dr. Kramáře na konferenci míru a 

osvětlí také moji více než loajalitu. Až jednou tyto věci budou se posuzovat a až lidé pochopí tu 

těžkou pozici moji na konferenci míru za této situace, kdy zájmem o státní naše věci a důvody 

skutečně vlasteneckými byl jsem nucen samostatně jednat a při tom se starat o to, abych 

nevyvolal osobní konflikt s Kramářem v době, kdy viděl jsem Kramářovy chyby a kdy znal jsem 

názory jednotlivých delegací o Kramářovi a jeho politice, dovede se, tuším, pochopit náležitým 
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způsobem nejen jeho osobní situace na konferenci, ale také můj loajální postup k němu a k jiným, 

moje mlčenlivost, můj takt a moje šetrnost k dr. Kramářovi. 

A to tím, spíše, že svými útoky na mne, svým podezříváním a snahou mravně se mne 

dotknout, mně dává přípis mnoho příležitostí, abych o těchto věcech mluvil. Když to řekl poprvé 

dr. Šámálovi, mlčel jsem. Opakoval to Vám a tu mluviti musím. Lituji toho, ale já to nevyvolal. 

Omezuji se zatím na tato fakta. Bude-li třeba, uvedu ještě jiná. Zdá se jen, že dr. Kramář 

byl v takovém psychologickém stavu a v iluzích o sobě samém, že o tom všem dosud neměl 

tušení. Vše to přímo křičí a zároveň ukazuje dokumentárně, do jaké míry má dr. Kramář právo 

stěžovat si na to, že jsem ho neinformoval. Jednal jsem prostě tak, jak mně kázala nejen moje 

povinnost mravní, ale zejména i politická a národní. 

3). Přicházím k třetímu důležitému bodu, který stejně tak jako předcházející 

charakterizuje způsob výtek dr. Kramáře. Už když jsme byli společně za hranicemi, řekl jsem 

Vám, že dr. Kramář se mně jednou vyjádřil, když jsme diskutovali o tom, zdali má jet nebo nemá 

za hranice, roku 1915, že se zřejmou narážkou na Vás (odmítaje jet za hranice a tvrdě, že musí 

být připraven doma na to, až přijdou Rusové), mi řekl, že on dr. Kramář, se v cizině po hotelích 

povalovat nemůže. Dr. Kramář toto nyní odmítá, tvrdě, že nic takového neřekl, a naznačuje to 

jako klep. Konstatuji tudíž fakta: 

Když jsem se vrátil od Vás ze Švýcar, sešli jsme se s dr. Kramářem sami osobně 

několikrát, a sice jednou u něho ve vile, kde jsem ho navštívil, a jednou sami osobně u dr. 

Šámala, kde jsme diskutovali o zásadních otázkách politických, zejména o tom, do jaké míry je 

možno počítat na vítězství Rusů na východě a na naši spolupráci se západem. A pak různě při 

různých příležitostech. Při jedné této rozmluvě, kterou jsem s dr. Kramářem měl a při které mně 

řekl některé věci, které mě (jenž dr. Kramáře před válkou vůbec nikdy nejen osobně ani neznal, 

ale ani neviděl, a který ho znal jen z toho, co o něm četl) nesmírně překvapily. Jedna z těch věcí, 

které mě tolik překvapily, byla ta, že mně prohásil, že Stürgkh15 přileze za ním po kolenou a bude 

ho prosit, aby zachránil Rakousko. Druhá to, že on se nemůže povalovat v cizině po hotelích. 

Přišel jsem domů, a poněvadž tehdy do mé práce revoluční byla zasvěcena moje žena a pomáhala 

mně při těchto věcech, vedle ní také slečna Oličová Aťa, rozhořčeně jsem výrok tento Kramářovi 

před nimi vytýkal a odsuzoval. 

Po posledním rozhovoru s Vámi mluvil jsem nejen se ženou o této věci, která velmi 

přesně si tehdejší moji zprávu z roku 1915 pamatuje a pamatovala, ale ničím vůbec 



 392 

nepřipomínaje tehdejší události slečně Oličové, nynější paní Kadeřábkové a neuváděje příčiny, 

k čemu věci ty chci znát, náhle jsem minulé soboty otázku postavil. Reprodukovala mně to vše 

velmi přesně v téže formě a upamatovávala se dokonce na řadu detailů, jak já věc tehdy vykládal. 

Vedle toho však mám další důležité svědectví. Sdělil jsem totiž výrok Kramářův už v roce 1915 

také dr. Šámalovi. Šel jsem tudíž dne 3. 5. 1921 k němu, abych zjistil, co o věci ví. Dr. Šámal 

mně skutečně celou věc v plné míře potvrdil. I on si výrazy ty, i to, že jsem mu tehdy věc sdělil, 

přesně pamatuje. 

Nechci k věci dodávat komentáře, fakta nechť mluví sama. Ale jestliže někdo tak 

notoricky zapomíná události, musí si ve svých výrazech a obžalobách ukládat rezervu, tím spíše, 

je-li politikem té váhy jako dr. Kramář. Jinak dopouští se věcí, které prostě ze stránky politické a 

mravní nedají se omluvit. 

4). K tomuto zapomínání dr. Kramáře dovolím si dát malou ilustraci, která doplní dobře 

jeho zapomínání ve věcii mé návštěvy u něho, při níž jsem žádal, aby k Děnikinovi nejezdil. 

V červenci roku 1919 byli jsme povoláni na zahraniční ministerstvo do schůze Nejvyšší 

rady za tím účelem, pamatuji-li se dobře, abychom se dohodli o definitivní hranici mezi námi a 

Maďarskem. Byla pozvána také delegace jihoslovanská a rumunská. Dříve nežli jsme byli do 

schůze Nejvyšší rady připuštěni, hovořili jsme v jednom sále na zahraničním ministerstvu; 

mluvilo se o vpádu bolševiků na Slovensko a o bolševictví vůbec. Bylo to krátce po demisi dr. 

Kramáře. Při rozhovoru užil dr. Kramář slov, která mu potom posl[anec] Bechyně na veřejné 

schůzi velmi zle vytýkal, totiž to, že prý nyní máme vládu bolševickou a germanofilskou.16 

Rozhovoru byl přítomen vedle generála Weyganda ještě jeden francouzský komandant, 

ministerský předseda Pašić a ještě jeden zástupce, tuším rumunský. V síni té současně s námi, ale 

ne bezprostředně u nás, nalézali se ještě Vesnić, Vayda-Vojevod, gen. Coanda a několik úředníků 

zahraničního ministerstva. Na chvíli byl tam také Foch. Ti rozmluvě přítomni nebyli. Výrok tento 

velmi mne rozhořčil, neřekl jsem naň slova a jakýkoliv projev ze své strany jsem potlačil. Jsa 

sám členem této nové vlády, s níž následkem toho plně jsem musil býti před světem ztotožňován, 

pokládal jsem to ze strany Kramářovy za neloajálnost k sobě, nehledě ani k tomu, že mluvit takto 

na konferenci míru v době, kdy jsme neměli ještě hranice maďarské, hranice na Těšíně, a mír 

s Rakouskem a Uhry byl nepodepsán, pokládal jsem za věc pro naše požadavky krajně 

nebezpečnou a nepatriotickou. Přišel jsem domů, rozhořčeně jsem věc vytýkal dr. Kramářovi a 

věc sděloval své ženě. Tuším, že i pan Strimpl při tom byl přítomen. Nevím, jakým způsobem 
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přesně věc vyšla ven, ale myslím, že to bylo přes poslance Mečíře, který při nějaké příležitosti 

mně o dr. Kramářovi právě tento den nebo některý z následujících dnů mluvil, a že já věc nějak 

mu řekl a od něho dostala se do Prahy.  

Když dr. Kramář viděl to v novinách, velice se rozhořčoval nad způsobem osobního boje, 

který je proti němu veden, a konečně přišel ke mně, na věc si stěžoval a tvrdil, že to není možno, 

že nic takového neřekl. 

Vida tuto situaci pokládal jsem za správné velmi přesně mu reprodukovat všecko to, co 

bylo a jak věc dopodrobna se stala. Pan dr. Kramář potom už věc nepopíral a ovšem také ani 

v novinách, ani ve veřejnosti proti kritice svého výroku ze strany Bechyňovy se nebránil. Pro 

mne to bylo poučením z trojího hlediska: Ukázalo mně to, jak dr. Kramář, když se jednalo o 

něho, dovedl zapomenout na všecky zájmy vyšší a pronášel lehkomyslné výroky, za něž 

zodpovědnost bráti nemohl; za druhé, jak dopouštěl se beztaktnosti ke kolegovi stojícímu vedle a 

nutil ho do pozice být neloajálním buď k němu samému, nebo k druhým jeho kolegům v Praze, 

aniž si to snad uvědomoval; a konečně jak s lehkým srdcem všecko to zapomínal. Uvádím to na 

doklad, aby bylo pochopeno, proč zapomínání dr. Kramáře nepokládám jen za obyčejné 

zapomínání, které může prostě toho, kdo se toho dopouští, jen tak beze všeho diskulpovati. 

5). Všecko to, co uvádím, jsou, abych tak řekl, věci rázu negativního. Hájím se tu proti 

výtkám dr. Kramáře a podávám k tomu doklady a fakta, aby se události jevily v náležitém světle. 

Mám však také pozitivně proti dr. Kramářovi dvě velice vážná obvinění, která nebudu 

charakterizovat, která však prostě předvedu. 

Pan dr. Kramář dopustil se vzhledem ke mně v boji o Těšín veliké neloajálnosti. Znal 

průběh celého boje o Těšín na konferenci mírové. Věděl, že jsme společně na konferenci mírové 

boj o Těšín prohráli. Věděl, jaké byly konečné propozice mírové konference a znal zejména, že 

jako maximum byla nám nabízena tzv. americká linie, zbavující nás dvou třetin dnešního našeho 

uhelného revíru. Věděl dále, že společně s ním nabízeli jsme jako nejposlednější koncesi hranici 

řeky Olše, takže bychom se tím byli vzdali i části košicko-bohumínské dráhy. Byl k tomu všemu 

připraven, dal k tomuto dělení Těšínska svůj souhlas a pokládal to ještě proti americké linii za 

úspěch. 

Když se mi podařilo přes nesmírně těžkou mezinárodní situaci, přes všecko to 

dokazování, že naše republika následkem režimu koaliční vlády ztratila přízeň u spojenců, dosíci 

opravdového úspěchu ve věci Těšínska, a dosáhnouti nejen linie Olše, ale daleko více nad to, 
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takže jsem zachránil při jednání ve Spa i město Fryštát, celou linii železniční, celý karvínský 

basinj a kraj jablunkovský, nejen že osobní boj, který jeho strana proti mně vedla, ničím nemírnil, 

nýbrž dovolil, aby ve všech národně-demokratických listech a zejména v Národních listech mne 

napadali17 pro rozdělení Těšínska způsobem takovým, že je těžko to kvalifikovat. Dovolil, aby 

jeho strana pořádala proti mně schůze za účastenství poslanců národně-demokratických, kde bylo 

na mne voláno slovy „zrádce“ pod záminkou, že jsem dovolil nebo souhlasil s „rozdělením“ 

Těšínska. On sám k „rozdělení“ Těšínska dal souhlas už několik měsíců před tím a „opustil“ tak 

lid těšínský, ostatně dohodli jsme se, že on bude dělat radikální politiku v té věci a já 

kompromisní, jsouce k sobě loajální. Já výslovně vždy a všude deputacím Němců i Šlonzáků 

v Praze i v Pařízi, před i po rozhodnutí o plebiscitu jsem prohlašoval, Těšínsko se dělit bude, že 

lid na to připraven být musí a že jim žádného slibu a záruky nedám. Přes to dr. Kramář sám této 

kampani dal sankci svými intervencemi ve sněmovně a zejména svým článkem v Národních 

listech dne 18. 6. 1920.18 Toto štvaní neustalo ani tehdy, když už byl dobře znám výsledek mého 

jednání a rozhodnutí konference velvyslanců. Ostatně on a řada poslanců národně-

demokratických znali výsledek jednání mého daleko dříve, nežli byl publikován a přes to 

dovolili, abych byl v novinách strany a speciálně v Národních listech demagogicky a způsobem 

naprosto nepřístupným hanoben.19 Všechno to, co se stalo, byla demagogie, politika, jakým chce 

být dr. Kramář, nedůstojna, a osobně ke mně neloajální. Vzhledem k tomu, co ve věci těšínské 

společně jsme dělali a vzhledem k  celé historii sporu těšínského, kterou dr. Kramář dobře znal, 

jeho povinností jako člověka, který několik měsíců před tím psal mně dopisy s nadpisem „milý 

příteli“, bylo, aby jasně a otevřeně řekl, jak situace byla a je, a nedovolil, aby takovým způsobem 

jeho lidé, a jeho listy (a on sám) mne napadali. Já sám jsem nikde ani přímo ani nepřímo osobně 

proti němu na to nereagoval, a žurnálům dal jsem prostě k dispozici historický výklad boje o 

Těšín. 

6). Mám však proti dr. Kramářovi ještě jednu výtku, která je neméně vážná, ne-li vážnější. 

Jak jsem se zmínil již výše, vytkl mně dr. Kramář ve schůzi zahraničního výboru dne 9. 

listopadu 1920, že jsem mluvil sice proti jeho intervenční politice, že však jsem se zúčastnil jeho 

jednání s Rusy, zejména se Savinkovem a že tudíž to s tou mojí protiintervenční politikou takové 

nebylo, jak se zdá. Tato neloajální a ošklivá slova dr. Kramáře mne zarazila do nejvyšší míry, 

protože je to přímé obvinění z podvodné a neupřímné politiky vzhledem k němu a k naší 

veřejnosti. V zahraničním výboru jsem hned dr. Kramářovi neodpověděl tak, jak jsem mu snad 
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odpovědět měl. Bylo to opět proto, že zachovávám k němu rezervu, takt a šetrnost. Zůstávám až 

úzkostlivě, stejně tak jako na konferenci míru, k němu loajální i tam, kde se mi zdá, že vidím u 

něho neloajálnost. Odpověděl jsem tudíž, že dr. Kramář se mýlí, že sice je pravda, že jsem jeho 

jednání se Savinkovem se zúčastnil, ale že rozdíl mezi námi byl ten, že dr. Kramář účast na 

výpravě do Ruska sliboval, společné plány se Savinkovem dělal, kdežto já jsem prostě asistoval, 

názory a stanoviska vyslechl, ale nic jsem neslíbil a k ničemu se nezavázal. Podotkl jsem, 

nechtěje ve schůzi veřejně uváděti žádných důvodů jiných, které by se byly dotkly dr. Kramáře, 

že nejlepším dokladem toho je, že ostatní Rusové, se kterými dr. Kramář v Paříži byl ve styku, se 

pro moje stanovisko ve věci intervenční vesměs na mne zlobili, zatím co dr. Kramáře zahrnovali 

chválou. To že je docela objektivní doklad mé politiky a mého nazírání, a o ostatních věcech, že 

zatím mluvit nechci.k 

Vám však, pane prezidente, dovolím si podat ilustraci k tomuto projevu dr. Kramáře, 

která znovu ukáže způsob osobního i politického jednání dr. Kramáře. 

V době, kdy dr. Kramář jednal se Savinkovem a kdy já asi dvakrát nebo třikrát večeře 

nebo oběda se Savinkovem a dr. Kramářem jsem se zúčastnil, byla kampaň proti intervenci 

v Paříži v jistém smyslu v kritickém stádiu. Bylo to v okamžiku, kdy Savinkov dával dohromady 

dobrovolnickou armádu a kdy se mluvilo o 250 000 dobrovolců z Československa a 

Jihoslovanska. (Dr. Kramář také mluvíval o 250 000 dobrovolníků).l Savinkov jednal s vládou 

francouzskou, aby na věc přispěla a aby zejména dala finanční prostředky. Jednal 

s Clemenceauem jednak přímo jednak přes Tardieua, který v té době byl pravou rukou 

Clemenceauovou. Vláda francouzská na konec slíbila Savinkovu, že mu dá finanční prostředky 

(jednalo se o sumy jdoucí do set miliónů franků) k dispozici, jestliže přinese vyjádření od 

příslušných vlád, že ho budou podporovat. Na to Savinkov pozval dr. Kramáře a mne na oběd a 

při tomto obědě více méně neurčitě Savinkov se snažil přivést nás k definitivní akci, a aniž by 

tyto podrobnosti uváděl, snažil se od nás dostat závazný slib spoluúčasti na této akci. Odešel jsem 

od oběda dříve nežli dr. Kramář a během necelé hodiny přišel ke mně Savinkov do mého bytu 

v rue Bonaparte, kde se stalo toto: 

Především mně prohlásil asi toto: „Já přece znám situaci, jaká je u Vás, vím, co je možno 

a není možno dělat s Kramářem, vím, že k něčemu konkrétnímu s ním není možno dojít, že 

všecko to zůstanou jen řeči, jestli nepůjdete Vy s sebou. Tardieu mně prohlásil jménem 

Clemeceauovým, že vláda francouzská dá finanční prostředky na výpravu do Ruska, že nám dá 
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výzbroj, jestliže přinesu prohlášení, že nás budete podporovat, ale toto prohlášení musí být 

podepsáno Vámi a nikoli Kramářem“. Při tom předložil mi kopii zláštního mémoiruc podaného 

francouzské vládě, obsahující jeho plán. Vláda československá měla se zavázati k podpoře akce 

Savinkovovy a býti garantem této akce před vládou francouzskou. 

Zdůrazňoval mi, že vláda francouzská na prohlášení a manifestace Kramářovy v těchto 

věcech nic nedá a že závisí to na mém podpisu, jestli akce jeho bude podporována nebo ne. 

Odmítl jsem hned naprosto rozhodně participaci našeho vojska a naší republiky na této akci, 

ukazuje mu, že poměry u nás jsou takové, že a priori akce takové vylučují. Přitom jsem mu dal 

podrobný výklad našich poměrů a sil u nás, aby pochopil, že akce jeho a Kramářova nemůže mít 

u nás úspěchu. Mohl jsem to učinit tím snáze jen proto, že jsem viděl stanovisko stran 

socialistických, ale pamatuji-li se dobře, měl jsem tehdy již v ruce dopis dr. Rašína20 o této věci 

mně poslaný, který tuto politiku dr. Kramáře velmi rozhodně odmítal a také zprávy z Prahy mně 

oznamovaly, že výkonný výbor Národní demokracie pokusy tyto rozhodně odmítl.k 

Už ten fakt této intervence Savinkovovy ukazuje, jak dr. Kramář nepřístupně o těchto 

věcech mluví, neboť byla učiněna u mě právě proto, že Savinkov viděl, že já jsem proti a že 

pomoc Kramářova u Francouzů nestačí. To, co bylo dále, ještě více moje stanovisko potvrzuje. 

Savinkov, vida totiž tento rozhodný můj odpor, přišel ke mně krátce na to s plánem jiným, 

daleko mírnějším: chtěl, aby vláda československá aspoň dovolila formování výlučně ruských 

vojsk na svém teritoriu. Nevím, zdali o této věci také dr. Kramářem jednal; mně ji zase předložil 

ve zvláštním mémoiruc a prohlásil, že vláda francouzská dá všecky prostředky k tomu, jestli my 

dáme svolení a vezmeme na sebe jistou kontrolu tohoto podniku. Naznačil, že je s Tardieu věc 

dojednána, že stačí, abych mu takové prohlášení podepsal. Řekl jsem mu, že věc sdělím do Prahy 

a že pak mu na to odpovím. Šel jsem pak hned k Tardieu a vyložil mu situaci: kdyby z hlediska 

ruského organizace tato byla ukutečnitelna, rozhodnutí o tomto druhém plánu se může státi jedině 

v Praze. Trpíme úžasně nedostatkem zásobování a bolševickou propagandou, což by se jen 

zvýšilo, kdyby něco podobného u nás se provádělo. Sám zodpovědnost za tuto akci na sebe 

nevezmu v žádném případě – nemám na to práva. Napíši tudíž do Prahy a rozhodnutí vlády mu 

sdělím. 

Vskutku také do Prahy jsem napsal a tuším, že i Vám ve svých dopisech21 jsem věc 

vyložil a že Vy jste mně úplně potvrdil důvody, které já v této věci uvedl. 
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Neměl jsem však ani příležitost dále o věci jak se Savinkovem, tak i s Tardieu mluvit. 

Věc padla úplně mně do vody a k nějaké úředné odpovědi jménem vlády už ani nedošlo. 

To je veškero jednání, jež jsem se Savinkovem kdy vůbec měl. 

Je přirozeno, že o těchto věcech, pokud se týkaly dr. Kramáře osobně, jsem s ním 

nemluvil. Chránil jsem se co nejúzkostlivěji dotknouti se na konferenci míru osobně dr. Kramáře 

anebo lidí, se kterými byl ve styku, zejména ze strany ruské. Nechtěl jsem za žádnou cenu dát 

záminku k nějakým výtkám anebo osobní nechuti vzhledem k tomu, že jsem si přál, abychom 

s Kramářem se rozešli z konference v dobrotě a že jsem pokládal za největší svoji povinnost 

nedat před nikým najevo, že mezi mnou a dr. Kramářem jsou nějaké diference a že pokud jsou, 

jsou to diference názorové, ale v žádném případě osobní. Z toho důvodu nikdy jsem mu ani 

slovem neřekl, co ten nebo onen z delegátů nebo z členů delegace o něm říkal a jak ho kritizoval. 

Byl jsem ovšem povinen v zájmu státu bráti tyto věci ve velmi vážnou úvahu a jednat dle toho 

tak, aby tato situace nepoškodila stát. Pan dr. Kramář patrně neměl ani ponětí o tom, v jak těžké 

situaci vzhledem k němu často a často jsem se nalézal následkem jeho jednání, co mně to dalo 

přemýšlení a starostí, abych nikde neudělal chybu vzhledem k němu osobně i politicky, a jak 

často přicházel jsem do situace, kdy byl jsem nucen vyrovnávat uvnitř sebe sama konflikt mezi 

člověkem a politikem. Zdá se, že dr. Kramář tak málo pochopil situaci, že o věcech těchto ani 

nepřemýšlel, poněvadž poměry na konferenci dostatečně neznal a o své vlastní pozici se úplně 

klamal. Jeho jednání dnešní tomu nasvědčuje. 

Nemohu však neuvésti tento příklad se Savinkovem jako typický doklad politiky dr. 

Kramáře a musím ze svého osobního hlediska co nejrozhodněji odsoudit pokus dr. Kramáře 

vrhnout na mne před hlavními politickými osobami a již i před veřejným forem odium dvojakosti 

a neupřímnosti politické. Snad jsem měl odpovědět v zahraničním výboru hned tak, jak podrobně 

vykládám Vám v tomto dopise a přibít tak veřejně nehezký pokus vrhat na mne podezření 

z dvojakosti politické. Byl jsem tím jeho útokem hodně rozhořčen, a dvěma, třemi slovy po 

schůzi jsem naznačil dr. Hajnovi, že bude-li toto dr. Kramář dělat, že budu musit na veřejnost 

vytahovat věci ze zákulisí konference, které zle se ho dotknou. Řekl jsem to dr. Hajnovi jen 

proto, že jsem myslil, že snad dr. Kramářovi v té neb oné formě to naznačí a dr. Kramář pro 

budoucnost si dá pozor. Bohužel, jeho rozmluva s Vámi mně dokazuje, že pozorným není, a že 

snad by bylo bývalo lépe, kdybych v zahraničním výboru byl celou věc hned likvidoval. Vedle 
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věci s Děnikinem, jeho prohlášení o vládě bolševické a germanofilské, jeho jednání ve věci 

těšínské, pokládám toto za čtvrtou neloajálnost dr. Kramáře vzhledem ke mně. 

 

Dovolte mi, vážený pane prezidente, abych udělal závěr z toho, co jsem řekl nahoře, a ze 

svých osobních dojmů o mém politickém a osobním poměru k dr. Kramářovi. Nemám k němu 

žádných ani osobních zaujetí, ani nepříjemných pocitů. Vidím, že je to jeden z politických našich 

faktorů, počítám s ním, a pokud jsem v politice, beru jej podle jeho váhy a podle jeho pozice 

v počet. Nedělám a nebudu dělat k němu politiky osobní, ale všechno to, co jsem uvedl a řada 

jiných věcí mně rýsuje jeho politickou a lidskou osobnost. 

Fakt, že prohlásil na počátku války, když se jednalo o to, aby všichni revolucionáři začali 

pracovat s námi, že s Vámi mluvit nebude, jeho projev ke mně, že se po hotelích v cizině 

povalovat nemůže, jeho mluvení o koriolánství, jeho prohlášení, že jednou draze zaplatí náš 

národ dnešní naši politiku k Rusku, což v jeho ústech se mi jeví jako denunciace našeho národa 

před jistými kruhy ruskými (srovnejme jen, jak jednal Venizelos, když byl odstraněn z vlády22 a 

jak jednal dr. Kramář), jeho prohlášení ve věci Savinkova a jeho jednání ve věci Těšína – to 

všechno přirozeně musilo a musí působit na to, jaký obraz si dělám o něm jako o politikovi a jako 

o osobě. Nenapadá mně ho soudit; nemám k tomu práva a dělat to nikdy nebudu. Mám však 

právo konstatovat všecka tato fakta a nechat jiným osobně nezúčastněným, aby soudili. Zatím 

prostě čekám, co dr. Kramář bude dělat dál. 

Často jsem si položil otázku, zejména po projevu dr. Kramáře v zahraničním výboru,23 

kde dle svého vlastního výroku se se mnou vypořádával, jaký toto všecko má účel. Viděl jsem 

kampaň národně-demokratických listů ve věci Friče24 a Čeřenského25. Viděl jsem v tomto 

prostředí tu horečnou snahu mně mravně před veřejností zdiskreditovat. Neměli dosud možnosti 

se mne dotknout nějak vážně ve věcech zahraniční politiky, poněvadž zdrcující většina národa 

tuto politiku schvaluje, a dokonce ji schválila proti politice dr. Kramáře značná část jeho vlastní 

strany. Nezbylo jim tudíž nic jiného, nežli mne hanobit osobně. Proč však dr. Kramář přímo nebo 

nepřímo na této akci spolupůsobí? Jeho projev v zahraničním výboru byl mi tu dokladem 

rozhodujícím. 

Nesmím však, vážený pane prezidente, zapomenout dát odpověď na poslední výtku: 

diktoval jsem prý o sobě z ciziny pochvalné zprávy do novin. Odpustíte mně jistě, když tak 

směšným malichernictvím se zabývat nebudu. 
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Ale po mravní stránce je charakteristické, že i s tímto se proti mně operuje. Ano, po 

stránce mravní. 

Poroučí se Vám srdečně 

Váš oddaný 

dr. Eduard Beneš v. r. 

 

a – Nota bene, tj., povšimni si dobře, poznámka. 

b – Commission de nouveaux Etats, tj. Komise pro nové státy. 

c – Mémoire, tj. paměti; krátké vědecké pojednání. Zde asi ve smyslu memorandum. 

d – Éclatant, tj. zářný, skvělý, vynikající. 

e – Une autorité considérable chez les Anglais et les Américains, tj. značná vážnost u Angličanů a 

Američanů. 

f – Excité, tj. podrážděný, pobouřený. 

g – Avec son esprit de modération et son habilité avec laquelle il procède, sauvera toujours la situation, 

tj. svým umírněným duchem a svou obratností, s jakou postupuje, zachrání vždy situaci. 

h – Slovo dopsáno perem. 

i – Disculper, tj. ospravedlnit, omluvit. 

j – Bassin, tj. pánev; příp. bassin houiller, tj. uhelný revír. 

k – Část odstavce po straně zatržena T. G. Masarykem.  

l – Část odstavce po straně zatržena a poznámka T. G. Masaryka: ! 

1 – Viz Masaryk a Beneš ve svých dopisech, II. 

2 – Rozumí se komunální volby, jejichž termín byl v Čechách, na Moravě a ve Slezsku stanoven na 15. 

a 16. 6. 1919. K problematice demise vlády všenárodní koalice a k jmenování vlády rudozelené koalice srovnej dok. 

č. 42; 46; 47–49; 52; 53; 55; 56. 

3 – Rozumí se Mance, anglický generál, zástupce své země v dopravní komisi. K. Kramář kvitoval 

jeho zásluhy ve své řeči před poslanci Národního shromáždění (30. 9. 1919) – na jeho adresu se vyjádřil takto: „Já 

jsem mu řekl, že ho uděláme čestným členem československé republiky.“ Viz BENEŠ, E. - KRAMÁŘ, K., 

Československá zahraniční politika, s. 38. Příp. http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/077schuz. 

4 – Coriolanus, podle římské legendy, patricijský hrdina proslavený svým nepřátelstvím vůči lidovým 

úředníkům, tribunům, z kterého důvodu byl vypuzen z Říma. Proti vlastnímu městu se nakonec postavil a vedl proti 

němu vojsko. Symbol zachránce vlasti, zapuzeného vlastními krajany. 

5 – K. Kramář vystoupil prvně na veřejnosti, po svém návratu z mírové konference, 30. 9. 1919 na 

půdě Národního shromáždění. Tehdy, společně s E. Benešem, podal poslancům zprávu o československé zahraniční 

politice a výsledcích pařížských jednání. Teprve ve svém druhém veřejném projevu, pár dní poté – 4. 10. 1919, se 

věnoval tématu „ruská akce“ a plánované intervenci. Šlo o schůzi národnědemokratické strany ve Smetanově síni 
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Obecního domu. Srovnej pozn. 3 k dok. č. 63. Též viz Dr. Karel Kramář o zahraničních otázkách, in: Národní listy, 

1919, roč. 59, č. 235, 5. 10., s. 1–4. K tomu srovnej pozn. 17 k dok. č. 78. 

6 – Viz dok. č. 62. 

7 – E. Beneš se z mírové konference vrátil do ČSR 24. 9. 1919. K. Kramář zamířil z Paříže rovněž do 

ČSR, kam dorazil v sobotu 27. 9. 1919, následující sobotu, tedy 4. 10., vystoupil na stranické schůzi. Viz výše pozn. 

3. 

8 – Jednání zahraničního výboru 9. 11. 1920. Viz 

http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/1vo/stena/015schuz. 

9 – Z výborů. Zahraniční výbor poslanecké sněmovny, in: Národní listy, 1920, 60, č. 311, 12. 11., s. 2. 

Ve zprávě se mj. píše: „Posl. dr. Kramář zabývá se na počátku své řeči ještě otázkou těšínskou. Dotkl se mne velmi 

bolestně výrok ministra Beneše ve Stálém výboru, že jsem neměl času zabývati se Těšínem, protože jsem se staral o 

Rusko. Ministr dr. Beneš pro pokročilost doby na učiněné dotazy a na politické námitky odpoví ve schůzi příští a 

obmezuje se jen na některé věci, o kterých se zmínil dr. Kramář, ač odpovídá nerad. Výrok jeho ze Stálého výboru 

nesmí býti vykládán tak, že by měl nějakou tendenci proti dru. Kramářovi a chtěl se dotýkati jeho práce; naprosto ne; 

běží zde o veřejné nedorozumění.” 

10 – K. Kramář byl poslancem říšské rady ve Vídni v letech 1891–1915. 

11 – Jedná se o J. Nováka, tajemníka ministerského předsedy. Byl osobou, která mj. informovala K. 

Kramáře do Paříže o domácích událostech roku 1919 a zároveň podávala zprávy N. N. Kramářové o pobytu a 

činnosti jejího manžela na mírové konferenci. K tomu srovnej korespondenci J. Nováka K. Kramářovi, ANM, f. K. 

Kramář, k. 14. 

12 – Srovnej pozn. 8 k dok. č. 8 a dok. č. 78. 

13 – Srovnej BENEŠ, E. - KRAMÁŘ, K., Československá zahraniční politika, s. 21–22. E. Beneš ve 

své řeči mj. uvedl: „Při této příležitosti dlužno konstatovati, že československá delegace, jak ohledně uherských 

Rusínů, tak i ohledně ostatních národnostních minorit v Československé republice dala konferenci vyjádření taková, 

že byla přijata s neobyčejným povděkem od komise mírové, konstatováno o nich, že jsou krajně liberální, že není 

možno žádati více, naopak, že rámcový program minoritní, který byl vnucen všem národům, vyšlým z území 

rakousko-uherského, může býti jen minimální a že tudíž některá prohlášení, která československá delegace učinila, 

nebude možno do celkové úmluvy o minoritách ani přijmouti.“ 

14 – K problematice vpádu maďarských vojsk na slovenské území a pokusu ustavit tam bolševickou 

republiku rad srovnej pozn. 2 k dok. č. 40 a pozn. 6 k dok. č. 43. 

15 – Hrabě K. Stürgkh, rakouský státník, v letech 1911–1916 ministerský předseda, v roce 1916 se stal 

obětí atentátu. Kramářova slova mohla být ovlivněna událostí ze srpna 1915, tehdy krátce po jeho zatčení, společně s 

A. Rašínem, měl hlavní žalobce Preminger sdělit N. N. Kramářové, poté co J. Scheiner podal stížnost proti vazbě, že 

„odjížděje, nechal v kanceláři úmyslně klíče a protokol o výslechu dra Kramáře, kdyby prý se o to vše ‚zajímal’ 

hrabě Stürgkh, ministerský předseda! … Ale ten se prý ‚nezajímal’ a ‚nezajímá’ …“. 

16 – Srovnej pozn. 9 k dok. č. 62. K zmíněnému výroku nebylo v tiskovém orgánu 

sociálnědemokratické strany nic nelazeno, avšak kritické články na Kramářovu adresu se v socialistickém tisku 

vyskytují. Deník Právo lidu se vůči Kramářovým výtkám bránil takto: „Konečně si dr. Kramář stěžuje, že byly naň 
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podniknuty novinářské útoky. K této jeho žalobě se otevřeně hlásíme. Ano, vytkly jsme mu formou příkrou, že 

ohledně Ruska provozuje v Paříži politiku, která jest v rozporu s vůlí národa, k níž nebyl, ani presidentem ani vládou, 

ani Národním shromážděním zmocněn a jež je také v rozporu se směrnicemi zahraniční politiky dra Beneše [...].“ 

Viz Politický přehled. Dozvuky rekonstrukce, in: Právo lidu, 1919, roč. 28, č. 167, 17. 7., s. 3. 

17 – E. Beneš zde adresuje svou kritiku na K. Kramáře jako na majitele Národních listů – takže jej činí 

odpovědným za to, co noviny píší. V lednu 1910 sjednal Kramář, společně s A. Rašínem a V. Škardou dohodu 

s dědici J. Grégra o tom, že deník přejde do majetku strany svobodomyslné. Krátce nato byly Národní listy skutečně 

převzaty přípravným výborem a posléze založenou Pražskou akciovou tiskárnou, vedenou právě Kramářem. 

Šéfredaktorem listu zůstal až do své smrti J. Anýž. K tomu více Národní listy : jubilejní sborník 1861–1941, Praha 

1941, s. 105; 141. Ostatním národnědemokratickým tiskem vydávaným v Čechách se rozumí deníky Národní 

demokracie a Den, což byl politický list Národní strany svobodomyslné, založený K. Kramářem v roce 1907 a 

vycházející do roku 1910. Jeho redaktorem byl V. Červinka. K tomu více viz BERÁNKOVÁ, Milena, Dějiny 

československé žurnalistiky. Český periodický tisk do roku 1918, I, Praha 1981. 

18 – Rozumí se článek z 18. 7. 1920. Beneš se zde pravděpodobně zmýlil v dataci, k tomu srovnej 

BENEŠ, Edvard, Moje odpověď Dru Karlu Kramářovi, Praha 1929, s. 6, kde datuje Kramářův úvodník do července 

1920. Rovněž v Národních listech z 18. 6. 1920 nebyl takový článek nalezen. K. Kramář nebyl ve svém úvodníku 

adresný, vystihl obecnou tendenci československé zahraniční politiky a na ministra Beneše konkrétně nezaútočil, ten 

si však následující věty vyložil jako atak na svou osobu – „když mluvil [Kramář] v Národních listech o zradě 

těšínského lidu a mířil tím na mne“. Kramář napsal toto: „Ale ještě neodpustitelněji jednáme s ubohým lidem 

slezským my. […] Věřili nám, že je neopustíme. A my je opustili… Obětovali jsme nejen část Těšínska, nýbrž i své 

dobré jméno, kus své mužné cti. Kdo nám může nyní věřiti? Proklínati nás budou všichni ti, kteří nám věřili, a naši 

nepřátelé budou namlouvati opuštěným Slezanům, že nám byli jen prostředkem, abychom zachránili uhlí a dráhu… 

A na doklad budou uváděti to strašné místo v protokolu, kde se naše chování na Těšínsku staví na roveň polskému 

násilnictví! Kdežto spravedlivého člověka přímo pálila ta strašná slova. […] Být společně poražen, donucen 

k ústupu, není hanbou. Ale zachrániti sebe a odkopnouti věrného druha ve společném boji, to je – mírně řečeno – 

úžas! […] Bohužel, v demokratickém našem státu zástupové lidu neměli promluviti. Snad smím aspoň jménem nás 

říci ubohým, opuštěným Slezanům na Těšínsku: Český lid Vás nezradil, neopustil a neopustí!“ Viz KRAMÁŘ, 

Karel. Těšín, in: Národní listy, 1920, roč. 60, č. 196, 18. 7., s. 1. 

19 – Již od počátku května 1920 se v Národních listech objevovaly kritické články proti E. Benešovi. 

Srovnej např. Politický přehled. Československý stát. „Duch času“ útočí na dra. Beneše, in: Národní listy, 1920, roč. 

60, č. 123, 5. 5., s. 1. V této zprávě se mj. psalo: „Dnešní Duch času oznamuje, že redakce má v rukou důkazy, že 

ministr zahraničních věcí dr. Beneš již ve Francii za výtky nepodporoval naše osvobozenské hnutí. Při tom 

prohlašuje, že dr. Beneš sice se hlásí jako ‚socialista‛, avšak jeho zahraniční politika nás poškozuje; ztrácíme na 

západě, ale na východě nenabýváme.“ Dále [Č.] Diplomatický úkol, in: Národní listy, 1920, roč. 60, č. 124, 6. 5., s. 

1, kde se referovalo o ministru zahraničí v souvislosti s jednáním s jeho sovětským protějškem G. V. Čičerinem 

takto: „Náš zahraniční úřad stojí právě před úkolem stejně obtížným, jako složitým. Má navazovati styky 

diplomatické s evropským východem slovanským, který je pro nás dnes aspoň napolo právě takovou sfingou, jako 

bylo sfingou pro evropský západ 18. století temně, zpola barbarské Rusko Petra Velikého [...] Vládní tisk sovětový 
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(a jiného tisku tam ovšem není) sestavil velmi způsobnou chrii na thema páně Čičerinovo, vypůjčené vlastně z noty 

dra. Beneše [...] o světodějném úkolu, jenž čeká republiku československou, aby stala se prostředníkem mezi západní 

a východní Evropou [...] Náš zahraniční úřad a jeho šéf netrpí rozhodně mnohomluvností. Spíš naopak, třebaže také 

u nás [...] byl proklamován nenávratný pád starosvětské tajné diplomacie. Doufejme, že opatrnost a reservovanost, 

kterou dával až úzkostlivě najevo vůči zahraničnímu výboru bývalého Národního shromáždění, bude mu vodítkem i 

při navazování jednání se Sovdepií, kde bude vskutku opatrností především třeba.“ Příp. úvodník DLOUHÝ, 

Ladislav. Těšínsko a Poláci. (K psychologii sousedů), in: Národní listy, 1920, roč. 60, č. 125, 7. 5., s. 1, v němž se 

pokračuje v obviňování E. Beneše za způsob, jakým vede československou zahraniční politiku: „Vyměněné noty 

Benešova a Čičerinova potvrdily průměrnému polskému člověku, že naše republika je sovětská;“ Nemožnost 

dosavadní politiky těšínské, in: Národní listy, 1920, roč. 60, č. 137, 19. 5., s. 1 – bez uvedení autora. V serií článků z 

této doby byl ministr Beneš napadán kvůli problematickému vývoji situace na Těšínsku, kde docházelo 

k násilnostem před blížícím se termínem konání plebiscitu. Bylo mu vytýkáno neřešení této konfliktní situace. 

Srovnej k tomu např. článek z 19. května: „Nechceme tuto opakovati historii o tom, jak se na mírové konferenci 

dospělo k rozhodnutí o plebiscitu, ani o podivném, trapném postupu Poláků. […] Zatím nelze doufat, že by 

plebiscitní komise sama bez určité vyšší direktivy a účinnějších prostředků uklidnila rozbouřené Těšínsko. To už 

jistě musí nahlédnouti také ministerstvo zahraničí, naše vláda. […] Jsme velmi povděčni tomu, že právě v těchto 

dnech a pro Těšínsko kritických chvílích dlí nás zahraniční ministr dr. Beneš v Paříži. Jest zajisté jedním z prvých 

úkolů jeho cesty, aby na příslušných místech řekl se vší vážností, že to, co se děje na Těšínsku, jest nadále naprosto 

nemožné. Už jsme dosti trpěli, už dosti se zde naprotestovali, čekáme nápravu odtud, odkud jedině může přijíti!” 

20 – V ANM, f. E. Beneš se korespondence A. Rašína E. Benešovi z roku 1919 nenalézá. Naopak 

dopisy E. Beneše A. Rašínovi tamtéž ve f. A. Rašín k dispozici jsou. Jedná se korespondenci z doby mírového 

jednání v Paříži s dalšími přílohami, zprávami a statěmi o průběhu jednání. 

21 – V Benešových dopisech prezidentu Masarykovi z ledna a února 1919, tedy z doby kdy jednání 

Savinkov–Kramář–Beneš probíhala, takový výklad o schůzkách se zástupci ruské emigrace podán není. Vyskytují se 

v nich zprávy o činnosti K. Kramáře na konferenci, právě v souvislosti s intervenční politikou, viz Masaryk a Beneš 

ve svých dopisech, dok. č. 25a; 25b; 34, s. 175–176; 177–178; 200. 

22 – E. Venizelos byl opakovaně v letech 1910–1915, 1917–1920, 1924, 1928–1930 a 1933 řeckým 

ministerským předsedou. V roce 1919 zastával současně s tímto úřadem i funkci vedoucího řecké delegace na mírové 

konferenci v Paříži. 

23 – Rozumí se tím projev K. Kramáře v zahraničním výboru pronesený 9. 11. 1920, více viz výše pozn. 

8. 

24 – Rozumí se A. V. Frič, český etnograf, cestovatel a botanik (v Evropě byl znám též jako Lovec 

kaktusů). Pocházel ze staropražské patricijské rodiny, jejímž členem byl i radikální politik J. V. Frič. Podnikl několik 

cest na jihoamerický kontinent, na třetí výpravu se vydal v roce 1919 a vystupoval na ní nejen jako cestovatel a 

vědec, ale také jako oficiální pověřenec československé vlády. E. Beneš naráží ve své zprávě na fakt, že po určitou 

dobu se uvažovalo o jmenování Friče velvyslancem v některé ze zemí jižní Ameriky – z tohoto plánu nakonec sešlo. 

Srovnej Masaryk a Beneš ve svých dopisech, dok. č. 35; 46; 47; 49, s. 202; 234; 236; 240. E. Beneš v jednom ze 

svých dopisů Masarykovi napsal: „S Fričem jsem se dohodl […] Předložil mně věc tak, že jsem z toho chápal, že 
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chce být ministrem v Brazilii atd. Tam toho ovšem není potřebí a odmítl jsem […] Předložil jsem mu pak návrh na 

missi propagační, on prohlásil, že vlastně jen o to mu šlo […].“ K této záležitosti se Beneš znovu vrátil ve své řeči v 

15. schůzi senátu – Odpověď ministra dr. Beneše na interpelaci ve věci útoků na jeho čest podnikaných. Ve 

stenoprotokolech ze zasedání je uvedeno: „Politická kritika je dobrodiní pro stát a veřejnost, politické klepaření, 

štvaní, hanobení a na cti utrhání je politickým trhanstvím, ničemností a zločinem na státu.“ Na vysvětlenou o své 

spolupráci a rozporech s A. V. Fričem Beneš pronesl: „Učinil jsem tedy pokus a slíbil jsem mu [Fričovi], že by mohl 

míti jistou podporu ministerstva zahraničních věcí pro případ, že by užil své příležitostní cesty také k propagandě, a 

nabídl jsem mu na rok podporu 1000 fr. měsíčně. [...] V květnu 1919 odejel, ale zůstal nespokojen, protože chtěl stůj 

co stůj býti diplomatem. [...] Začal vytýkati, že ministerstvo zahraničních věcí neposílalo mu ani materiál propagační 

ani peníze.“ Viz http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/1vo/stena/015schuz.  

25 – Poručík V. Čeřenský byl příslušníkem České družiny a československých legií v Rusku za první 

světové války. V letech 1917–1919 zástupce československého vojska v Rumunsku. S T. G. Masarykem se střetl 

v otázce zásahu proti bolševikům v Rusku, byl zastáncem vojenské akce – nakonec však Masarykovo rozhodnutí 

nevměšovat se akceptoval. E. Beneš o Čeřenském promluvil při výše uvedené interpelaci v senátu Národního 

shromáždění v listopadu 1920, a to v souvislosti se soudním sporem, který hodlal s V. Čeřenským vést. Řekl mj. 

toto: „Dlouho jsem váhal věcmi těmi veřejně se vůbec zabývati. Uvažoval jsem, zda-li by nebylo nejlépe pohnat 

určitá individua před soud. Ve třech případech jsem to již učinil, dva pomlouvači byli již odsouzeni, třetí soud bude 

co nejdříve proveden. [...] Přirozeně, že dle okolností přijde jeden po druhém. Nyní je na řadě Čeřenský.“ Viz 

http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/1vo/stena/015schuz. V roce 1929 se k tématu znovu vrátil: „Vrcholu kampaň 

tato dospěla na podzim r. 1920, v době ‚akce‘ p. Friče a v době procesu Čeřenského. Pana Čeřenského jsem hnal 

před soud a soud mu přiřkl za to jeden měsíc vězení. Pan Čeřenský později svých výroků litoval.“ Viz BENEŠ, 

Edvard, Moje odpověď Dru Karlu Kramářovi, s. 81. Viz též Poslední zprávy. Proces proti Čeřenskému, in: Národní 

listy. Večerní vydání, 1920, roč. 60, č. 359, 31. 12., s. 2. V této zprávě se psalo: „V procesu ministra dra. Beneše 

proti Čeřenskému pro urážku na cti byl vynesen dnes rozsudek. Pan Čeřenský byl odsouzen na 1 měsíc do vězení. 

Výhoda podmínečného odsouzení nebyla mu povolena.“ 
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9 ŽIVOTOPISNÁ DATA KARLA KRAMÁŘE 

 

27. 12. 1860  narození K. Kramáře ve Vysokém nad Jizerou 

1871–1879  studium na reálném gymnáziu v Praze na Malé straně 

1879–1880 studium na berlínské univerzitě (v semináři profesora A. Wagnera, 

německého národohospodáře a předního představitele tzv. katedrového 

socialismu) a na štrasburské univerzitě 

1880 zahájení vysokoškolského studia na pražské univerzitě, po rozdělení 

univerzity přešel na její českou část 

1884   dokončení studia na pražské univerzitě 

od 1884 pokračování studia na berlínské a pařížské univerzitě (jeden z prvních 

českých posluchačů École libre des sciences politiques) 

1885–1890 pobyt ve Vídni (fakticky se Kramář odstěhoval z Vídně až v roce 1917) 

bádání ve vídeňský archivech, s cílem zpracovat finanční historii 

Rakouska od roku 1749 

1886    vydání spisů – Das Papiergeld in Österreich seit 1848 

– Die russische Valutreform 

1889    formování skupiny realistů 

1890   cesta do Ruska 

vstup do národní strany svobodomyslné 

nakladatel a vydavatel týdeníku Čas (do 1892) 

1891–1915 poslanec říšské rady za stranu mladočeskou (za obce semilské, od 1901 

za Táborsko, od 1907 za Německý Brod) 

1894 výhradní majitel textilní továrny v Libštátě (zakoupena 1892 otcem 

Petrem Kramářem, stavitel) 

1894–1913  poslanec českého zemského sněmu 

1896 vydání spisu – České státní právo (vydáno nejprve německy, jako série 

článků v týdeníku Die Zeit, 1895) 

1897   zvolen druhým místopředsedou poslanecké sněmovny říšské rady 

1898   zvolen prvním místopředsedou poslanecké sněmovny říšské rady 

poprvé zvolen za člena rakouské delegace (nepřetržitě do roku 1914) 

1900   cesta do Ruska 

svatba s Naděždou Nikolajevnou Abrikosovou rozenou Chludovou 
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1902   zakladatel a čestný předseda českého odboru Moderní galerie v Praze 

1905 projevy na říšské radě – tematicky zaměřené na boj za všeobecné 

volební právo 

1906 vydání spisu – Poznámky k české politice 

vyhlášení programu tzv. pozitivní politiky, tj. postupného posilování 

hospodářských, politických a kulturních pozic českého národa 

v monarchii, zacílené na větší participaci českých politických stran na 

ústřední státní moci 

1907 zvolen předsedou Českého klubu na říšské radě 

vydavatel deníku Den, „lidový list svobodomyslný“ (vydáván do 1910) 

1908 iniciátor a předseda prvního (přípravného) všeslovanského sjezdu 

v Praze 

1910   předseda druhého všeslovanského sjezdu v Sofii 

 vlastník a vydavatel deníku Národní listy; na základě dohody s dědici J. 

Grégra, (vydávány 1861-1941) 

založení Pražské akciové tiskárny, Národní listy v jejím majetku 

1912 dostavba vily v Barbo na Krymu 

1915 dostavba vily Na Baště sv. Tomáše v Praze 

činnost v domácím protirakouském odboji – člen odbojové organizace 

Maffie (představitel prorusky orientované složky odboje propagující 

ideu novoslovanství) 

zatčen a obžalován z velezrady 

1916 spolu s A. Rašínem a V. Červinkou odsouzen k trestu smrti 

vězněn v Möllersdorfu ve Vídni 

1917 trest změněn na 15 let žaláře 

amnestován 

1918 předseda sjednocené strany – České státoprávní demokracie (po 

reorganizaci od 1919–1935 Československé národní demokracie) 

předseda Národního výboru československého 

cesta do Ženevy – vedoucím delegace zástupců Národního výboru, 

jednajících s představiteli československého exilu 

zvolen aklamací prvním předsedou československé vlády při prvním 

slavnostním zasedání Revolučního národního shromáždění 

1918–1919  v čele vlády všenárodní koalice 
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1919 neúspěšný atentát na jeho osobu 

z titulu premiérské funkce jmenován vedoucím československé 

delegace na pařížské mírové konferenci 

odjezd do Paříže 

demise vlády všenárodní koalice 

cesta do Ruska, vypracování návrhu ústavy ruského státu, setkání s gen. 

A. Děnikinem 

1919–1937  poslanec Národního shromáždění za národnědemokratickou stranu 

1921   vydání spisu – Ruská krise 

1922 vydání spisu – Pět přednášek o zahraniční politice (cyklus přednášek 

pronesených ve dnech 4., 5., 9., 11. a 12. 5. 1922 v Národním domě na 

Vinohradech; publikovány nejprve v Národních listech, 1922) 

1924 založení Jednoty pro pohřbívání ruských pravoslavných občanů a pro 

ochranu a udržování jejich hrobů v Československu 

iniciátor výstavby (společně se svou manželkou) ruské pravoslavné 

kaple na Olšanských hřbitovech v Praze 

1925 dostavba a vysvěcení kaple Zesnutí Přesvaté Bohorodice 

1926 vydání spisu – Na obranu slovanské politiky 

1930 přípravné práce k vydání pamětí; vzpomínky dovedeny do roku 1893 – 

Paměti Dr. Karla Kramáře; (K. Hoch, editor), 1938 

1934–1935 splynutí Československé národní demokracie nejprve s Národní ligou, 

poté s Národní frontou 

vznik nové strany – Národní sjednocení 

1935–1937  předseda Národního sjednocení 

1936   smrt Naděždy Nikolajevny Kramářové 

26. 5. 1937  smrt K. Kramáře, pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech 
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10 ŽIVOTOPISNÁ DATA TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 

 

7. 3. 1850   narození TGM v Hodoníně 

1861–1863  studium na německé reálce v Hustopečích 

1863–1864  v učení různým řemeslům 

1865–1869  studium na německém gymnáziu v Brně (v roce 1869 vyloučen 

z náboženských důvodů) 

1869–1872  dokončení studia na akademickém gymnáziu ve Vídni 

1872–1876  studium na vídeňské univerzitě 

1876 obhajoba dizertační práce – Das Wesen der Seele bei Plato 

1876–1877  studium na lipské univerzitě 

1877    zasnoubení s Charlottou Garrigue 

1878    svatba s Charlottou Garrigue 

1879  obhajoba habilitační práce, upravena pro tisk pod názvem Der Selbstmord 

als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation, vydaná ve Vídni, 

česky 1904 

jmenování soukromým docentem na vídeňské univerzitě 

narození dcery Alice († 1966) 

1880    narození syna Herberta († 1915) 

1882   jmenování profesorem filozofie na pražské univerzitě 

1883 založení měsíčníku Athenaeum, „listu pro literaturu a kritiku vědeckou“ 

(vydáváno do 1893) 

1885  vydání spisu – Základové konkrétné logiky; Třídění a soustava věd 

(doplněné vydání v německém překladu – Versuch einer concreten Logik; 

Classification und Organisation der Wissenschaften, 1887) 

podpis smlouvy o vydávání a přípravě nové encyklopedie v Ottově 

nakladatelství, vrchním redaktorem Ottova slovníku naučného 

1885–1888  účast ve sporu o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského 

1886    narození syna Jana († 1948) 

1886–1888  dvě cesty do Ruska 

1889    formování skupiny realistů 
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vydávání týdeníku Čas, „listu věnovaného veřejným otázkám“ (vydáván do 

1915, kdy zastaven; obnoven 1920 jako nezávislý deník; zanikl 1924) 

1890  vstup do národní strany svobodomyslné, člen jejího výkonného výboru 

1891    narození dcery Olgy († 1978) 

1891–1893  poslanec českého zemského sněmu a říšské rady za stranu mladočeskou (za 

skupinu pošumavských měst); 1893 vystoupil a vzdal se obou mandátů 

1894 založení měsíčníku Naše doba, „revue pro vědu, umění a život sociální“ 

(vydávána do 1949) 

1895 vydání spisu – Česká otázka; Snahy a tužby národního obrození. Naše 

nynější krise; Pád strany staročeské a počátkové směrů nových 

1896   vydání spisů – Jan Hus; Naše obrození a naše reformace 

Karel Havlíček; Snahy a tužby politického probuzení 

1897   jmenování řádným profesorem na pražské univerzitě 

1898 vydání spisů–Otázka sociální; Základy marxismu sociologické a filosofické 

Moderní člověk a náboženství (v letech 1896–1898 

publikováno v Naší době) 

Palackého idea národa českého (publikováno v Naší době) 

1898–1900 angažovanost v tzv. polenském případu (prosazení revize soudního procesu 

s odsouzeným L. Hilsnerem)  

1899   založení České strany lidové (1905–1914 Česká strana pokroková) 

1900   cesta do Anglie 

1902  cesta do Spojených státu amerických – přednášky na chicagské univerzitě; 

tematicky zaměřené na české dějiny 

1904    vydání spisu – V boji o náboženství 

1907–1914  poslanec říšské rady (za města na Valašsku); 1911 znovuzvolen 

1907 cesta do Spojených států amerických – přednáškové turné mezi krajany; 

účast na Mezinárodním kongresu náboženských liberálů 

1908 vystoupení na říšské radě ve věci tzv. Wahrmundovy aféry (v projevu 

analýza obecného jevu – protikladu církevního a vědeckého světového 

názoru) 
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1908–1909 angažovanost v balkánské otázce (v souvislosti s anexí Bosny a 

Hercegoviny); politická podpora obviněným v tzv. záhřebském 

velezrádném procesu 

1909–1910 na půdě říšské rady opakovaně vedená kritika na adresu rakouské 

zahraniční politiky; upozorňování na panující poměry v ministerstvu 

zahraničních věcí – důsledek: vyvolání Friedjungovy a Vasićovy aféry 

1910   cesta do Ruska 

1912    cesta do Bělehradu 

1913  vydání spisu – Russland und Europa; Studien über die geistigen 

Strömungen in Russland (s podtitulem – Zur russischen Geschichts-und 

Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen); vydán ve dvou svazcích 

(zůstal nedokončen) v Jeně; česky 1919–1921 

1914    odjezd do exilu, doprovázen dcerou Olgou; pobyt v Itálii 

1915 počátek zahraniční akce, pobyt v Ženevě, návštěvy Paříže a Londýna 

zahájení politicko-organizačních aktivit k zlepšení informovanosti světové 

veřejnosti o české otázce a k získání podpory v boji za samostatnost – 

vydávání časopisu La Nation tchèque, Paříž (E. Denis, redaktor; vydáván 

do 1919) 

– Čechoslovák, Petrohrad (B. Pavlů, redaktor) 

– Čechoslovan, Kyjev (V. Švihovský, redaktor) 

   počátek spolupráce s E. Benešem 

vytvoření prvního reprezentativního orgánu zahraničního odboje – Český 

komitét zahraniční 

udělení profesury pro slovanské otázky na londýnské King´s College; 

cyklus přednášek na téma: The Problem of Small Nations in the European 

Crisis; v českém překladu vydáno knižně – Problém malých národů 

v evropské krisi, 1926 

zatčení dcery Alice, vězněna ve Vídni 

1916 počátek spolupráce s M. R. Štefánikem 

vytvoření Československé národní rady (Conseil National des Pays 

Tchèques), sídlo Paříž 
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přednáška na Sorbonně pro Ústav slovanských studií na téma: Les Slaves 

dans le monde (Slované ve světě), publikováno v La Nation tchèque, 1916 

a v The Slavonic Review, pod názvem The Slavs after the War, 1922 

pobyt v Londýně; přednášky na tamní unverzitě 

založení týdenní revue The New Europe (spolu se Setonem-Watsonem, 

redaktor) 

podnět k založení České tiskové kanceláře v Londýně 

1917 pobyt v Rusku 

naplňování programu výstavby československého zahraničního vojska 

zřízení československé armády ve Francii – legie její autonomní složkou 

1918 cesta do Spojených států amerických 

příprava a zveřejnění dokumentu – Prohlášení nezávislosti 

československého národa prozatímní vládou československou 

(Washingtonská deklarace) 

podpis Pittsburské dohody – upravující vzájemný poměr českého a 

slovenského národa a jejich budoucí spolupráci v proklamovaném 

samostatném státě 

vydání spisu – La Nouvelle Europe; The New Europe, vydán ve 

Washingtonu, česky Nová Evropa : Stanovisko slovanské, 1920 

zvolen v nepřítomnosti aklamací prvním prezidentem Československé 

republiky, při prvním slavnostním zasedání Revolučního národního 

shromáždění 

návrat ze Spojených států amerických do Československa, doprovázen 

dcerou Olgou 

první prezidentovo poselství členům Revolučního národního shromáždění 

(stručný přehled o zahraničních akci) pronesené na Pražském hradě 

1920    zvolen podruhé prezidentem Československé republiky 

schválení ústavní listiny; hlava III., § 58 obsahovaly ustanovení o 

prezidentském volebním období – zvláštní postavení pro prvního 

československého prezidenta, jenž mohl být zvolen více než dvakrát 

1921   vydání spisu – O bolševictví 
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při návratu z rekonvalescence z ostrova Capri oficiální návštěva Itálie a 

Rakouska 

1923   smrt Charlotty Garrigue Masarykové 

oficiální cesta do Francie, Anglie a Belgie 

1925    vydání spisu – Světová revoluce; Za války a ve válce 1914-1918 

1927    zvolen potřetí prezidentem Československé republiky 

polooficiální cesta do Francie, Řecka, Palestiny a Egypta 

1928    vydání knihy vzpomínek – Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem 

1930 u příležitosti osmdesátých narozenin přijalo Národní shromáždění dva 

zákony – zákon o zásluhách T. G. Masaryka (ve znění: „T. G. Masaryk se 

zasloužil o stát“) 

     – zákon o věnování na oslavu 80. narozenin prvního prezidenta 

1934 zvolen počtvrté prezidentem Československé republiky 

1935 abdikace – v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu 

14. 9. 1937  smrt TGM, pohřben v Lánech 
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