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Anotace 
Práce se zabývá otázkou tematizace a reflexe československých snah o prosazení vlastní 

státnosti v angloamerickém denním tisku během první světové války (1914 - 1918). 

Předkládá chronologický rámec vývoje exilového hnutí, popisuje výzvy, problémy a 

milníky, kterými snahy Čechů a Slováků o nezávislost na Rakousku během sledovaného 

období procházely. Popisuje nejznámější koncepce možné české a slovenské státnosti, 

které se na počátku konfliktu objevovaly. V základních obrysech načrtává průběh 

Masarykovy zahraniční akce a význam role, kterou pro její úspěch měly osobní vazby. V 

hlavní části se zabývá  mediálními výstupy, které se v souvislosti s československým 

hnutím a bojem za nezávislost objevovaly na stránkách novin ve Velké Británii a 

Spojených státech. Kromě dobového tisku a historické literatury pracuje i s archivními 

dokumenty. Na základě jednotlivých článků zahrnutých do analytické části pak kvalitativní 

metodou rekonstruuje rámce, do kterých byly mediální výstupy reflektující snahy 

Čechoslováků zasazovány. V souvislosti s nimi se pokouší identifikovat jejich jednotlivá 

podtémata i autory. Porovnáním s archivními prameny a dokumenty československého 

hnutí se snaží ukázat případný překryv mezi mediální agendou tehdejšího anglofonního 

tisku a agendou politickou, kterou se v návaznosti na prosazování myšlenky vlastní 

státnosti a národního osvobození Čechoslováků snažil na stránky zahraničního tisku 

prosazovat Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spojenci.  

  

Annotation 
The thesis analyses the reflection of the Czechoslovak freedom movement within the 

English and American daily press during the World War I (1914 - 1918). In its theoretical 

part the thesis provides the chronological framework of the Czechoslovak movement and 

discusses its main challenges as well as essential milestones and achievements. It also 

introduces the reader to the most popular theoretical concepts regarding the idea of the 

Czech national independence existing at the brink of the war. With regard to the historical 

perspective the thesis also elaborates on the development and timeline of Masaryk's exile 

endeavour as well as personal relations, the latter contributing greatly in promoting the 

Czechoslovak cause abroad. In its analytical part the thesis deals with the sample of media 

articles related to the issue of Czechoslovaks and their pursuits. Using the qualitative 

approach it reconstructs the media frameworks through which the theme of the 



 
 

 

Czechoslovaks was presented and interpreted in a variety of British and American dailies 

during the Great War. Besides the daily press it also builds its findings upon the historical 

literature, archival documents and  correspondence. Focusing on the identified media 

frameworks the thesis strives to identify themes, ideas, concepts and arguments that were 

emphasised and in many cases also reiterated in English and American media regarding the 

Czechoslovak issue, another point of its interest being the possible degree of overlap of the 

media and Masaryk's political agenda.  
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Úvod 

 Cílem práce je zmapovat způsob, jakým byla myšlenka československé nezávislosti 

reflektována v dobovém britském a americkém tisku. Práce se zaměří na  jednotlivá 

témata, která byla v souvislosti s otázkou československé nezávislosti a ambicemi 

československého exilového hnutí akcentována v denním tisku vycházejícím ve Velké 

Británii a Spojených státech mezi lety 1914 a 1918. Práce se rovněž pokusí identifikovat 

některé novináře či komentátory, kteří se skrze své texty profilovali coby názorově blízcí 

myšlence československého samostatného státu. V teoretické části bude práce vycházet z 

odborné literatury a akademických prací, v části praktické, analyzující dobový tisk, pak z 

internetových archivů anglofonního tisku. V první části se zaměří na popis historického 

kontextu, chronologie postupu takzvané „české věci“ a pokusí se shrnout i možné 

překážky, nejistoty a rizika, kterým během trvání první světové války myšlenka 

československé samostatnosti čelila. Popíše závazky i váhavost spojenců československé 

myšlenky a v souvislosti s tím i komplikovanou politickou situaci, které československý 

exil a možný úspěch jeho ambicí čelil.  

 V analytické části se pokusí identifikovat témata, která se v souvislosti s reflexí 

československých emancipačních snah či s popisem komplikované situace 

mnohonárodnostního Rakousko-Uherska v anglofonním tisku objevovala. Zaměří se na 

články informující o aktivitách či představitelích československého exilu, texty 

argumentující ve prospěch emancipace národů Rakousko-Uherska či přímo rozpadu 

mnohonárodnostní Habsburské monarchie. Zanalyzuje i  dobové mediální výstupy 

informující o koordinovaných aktivitách představitelů československého exilu a příznivců 

jejich myšlenky v západních zemích mající za úkol propagaci české věci či jejích 

představitelů.      
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1  Teoretická část: kontext a historický vývoj 
 

1.1 Masaryk a Kramář: dvě koncepce 

 Upozornit evropskou veřejnost na komplikovanou situaci Čechů žijících v rámci 

rakousko-uherské monarchie se podařilo mnoho let před vypuknutím 1. světové války a 

vznikem československého exilového hnutí jednomu z pozdějších významných členů 

československého odboje  Karlu Kramářovi prostřednictvím dvou článků v zahraničním 

tisku. První z nich vyšel 1. února 1889 v Revue De Paris, druhý v říjnu 1902 v anglickém 

National Review. „Oba články vyvolaly mnoho zahraničních komentářů. Kramář v nich 

zdůraznil nutnost silného a nezávislého Rakouska v rámci evropské mocenské rovnováhy a 

podtrhl, že jej lze docílit pouze změnou rakouské zahraniční politiky,“ píše historik Josef 

Kalvoda v publikaci Genese Československa (Kalvoda, 1998, s. 22). Kramářův článek byl 

posléze přetištěn v prestižním londýnském listu The Times. Berlínský a římský dopisovatel 

The Times Henry Wickham Steed, který přetištění Kramářova článku zařídil a který roku 

1902 zahájil svůj jedenáctiletý pobyt ve Vídni, označil v komentáři Kramářův text za první 

závažné pojednání tohoto aspektu velmi důležitého evropského sporu, jež bylo dosud 

předloženo britské veřejnosti. Kramáře popsal jako muže loajálního Rakousku, který 

provedl střízlivou analýzu situace. „Kramář tehdy podporoval silné a nezávislé Rakousko-

Uhersko jako překážku německému imperialismu, doufaje, že bude možné vytrhnout 

monarchii z aliance s Německem a obnovit její přátelské vztahy s Francií a Ruskem,“ píše 

Kalvoda (Kalvoda, 1998, s. 22). 

 Do počátku 1. světové války čeští a slovenští politici většinově pokládali 

habsburskou monarchii za nejvýhodnější státní základnu pro rozvoj svých národů. 

Předpokladem bylo, že bez ochrany habsburské koruny by hrozilo pohlcení jejich národů 

buď ze strany Ruska či Německa (Galandauer, Jan, 1992, s. 8). „Myšlenka, že je třeba řešit 

českou a slovenskou otázku mimo rámec habsburské monarchie, nabyla na významu až s 

propuknutím světové války,“ píše historik Jan Galandauer. Tento názor předkládá i 

Kalvoda. „Před první světovou válkou neznaly významné politické skupiny v českých 

zemích a na Slovensku žádnou uspokojivější a realističtější alternativu k Rakousko-

Uhersku, třebaže měly důvody ke stížnostem proti vládě podunajské monarchie,“ píše 

(Kalvoda, 1998, s. 19). Existující soustátí považovali za nejvýhodnější základnu pro 

naplňování ekonomických, sociálních a národních tužeb. Češi nebyli utiskováni tak jako 
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Slováci, přesto však neměli v rámci monarchie rovná politická práva. Volební systém 

zajišťoval politickou převahu rakousko-německé aristokracii a střední třídě. V popředí 

českých snah o politickou změnu v monarchii stáli mladočeši, jejichž cílem byla z 

tehdejšího pohledu radikální federalizace mnohonárodnostní říše. „Češi nalezli podporu v 

tomto svém úsilí u některých francouzských a britských novinářů, pro něž by 

federalizovaná a liberalizovaná monarchie představovala nejlepší záruku proti německému 

expanzionismu,“ píše Kalvoda (Kalvoda, 1998, s. 21).  

 Poté co propuknutí první světové války 28. července 1914 dodalo myšlence české 

samostatnosti na aktuálnosti, vykrystalizovaly dvě ústřední odlišné ideové koncepce 

zastávané dvojicí hlavních lídrů československého hnutí: první reprezentovaná  slavisticky 

orientovaným Karlem Kramářem a druhá, zosobněná Tomášem Garrigue Masarykem, 

který upínal snahy o československou nezávislost spíše na Západ.  

 Kramářův program se zakládal na koncepci Slovanstva, přičemž odmítal útlak 

jednoho národa nad druhým (Kalvoda, 1998, s. 23). O možnosti nového politického 

uspořádání, ve kterém by český národ mohl existovat, začal Kramář poprvé uvažovat po 

roce 1908, tedy celých 6 let před začátkem světové války. Už tehdy si uvědomoval, že 

potenciální plná samostatnost českých zemí by připadala v úvahu jen v případě válečného 

konfliktu (Kalvoda, 1998, s. 25). Ještě před vypuknutím první světové války Kramář načrtl 

v květnu 1914 projekt federace slovanských národů pod ruským vedením a s ruským 

carem v čele. Dokument nazval Ústava slovanské říše (Kalvoda, 1998, s. 43). Podle 

Kalvody Kramáře v ideologické rovině k Rusku tlačil pangermanismus některých 

rakouských Němců hlásajících boj proti všem Slovanům, založený na myšlence germánské 

nadřazenosti a požadující vůdčí úlohu Německa. „Pro případ války a ruského vítězství 

navrhoval Kramář řešit nejen problém Čechů, ale všech malých národů mezi Německem a 

Ruskem. Projekt  žádal zřízení říše, v níž by ruský car byl také polským a českým králem a 

k níž by náleželo království srbské, království černohorské a carství bulharské,“ píše 

Kalvoda (Kalvoda, 1998, s. 43). „Ruský car  by reprezentoval říši navenek, jmenoval by 

ministra zahraničních věcí, války a námořnictva společné celé říši. Měl by také pravomoc 

svolávat zasedání říšské rady a říšské dumy. Konstrukce systému se dvěma zákonodárnými 

komorami, v nichž by Rusko mělo největší zastoupení, by mu zaručovala ve federaci 

rozhodující slovo,“ dodává Kalvoda ke Kramářově projektu (Kalvoda, 1998, s. 44).  
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 Projekt požadoval povinnou výuku ruštiny v neruských částech říše, společnou 

armádu a loďstvo, ve kterém by velícím jazykem byla ruština. Kramářův plán ve 

skutečnosti v konečném důsledku nepočítal se zcela samostatným českým či 

československým státem (Kalvoda, 1998, s. 44), ale začleňoval české země do většího 

politického celku. Kramářem navrhovaná slovanská říše měla sjednotit slovanské země 

podobným způsobem, jako Bismarck vytvořil německé císařství. Kramář předpokládal, že 

českou otázku vyřeší válka, kterou Rusko vyhraje, přičemž rozšíří své državy až do střední 

Evropy1.  Kramářovy plány vycházely vstříc náladě české veřejnosti na počátku války. 

„Válka proti slovanským státům, Rusku a Srbsku, byla v rozporu s tradicí slovanské 

vzájemnosti a rusofilstvím, které v českém a slovanském národním hnutí hrály významnou 

roli od počátku národního obrození,“ píše Galandauer (Galandauer,  1988, s. 6). 

 Masarykova koncepce české a československé nezávislosti se oproti Kramářovým 

novoslovanským tendencím pokoušela propojit českou otázku s problémem všech malých 

evropských národů. Masaryk chtěl českou samostatnost řešit v „návaznosti na politický a 

sociální pokrok a mírový vývoj evropské společnosti“ (Kalvoda, 1998, s. 45). Kramářův a 

Masarykův projekt si byly z podstaty konkurenční (Galandauer, 1988, s. 5). Masarykova 

koncepce, kterou měl v určité podobě koncipovánu ještě v době před svým exilem, oproti 

Kramářově počítala se samostatným státem v podobě konstituční monarchie v čele 

s protestantským panovníkem pocházejícím z některého z dynastických rodů západní 

Evropy (Černý, 2014, s. 38).  

 Po vypuknutí první světové války zaujala většina české politické reprezentace vůči 

Rakousku-Uhersku neutrální postoj (Černý, 2014, s. 37) a to přesto, že Vídeň volala po 

jasném vyjádření loajality. Jediným veřejným prohlášením absolutní loajality vůči 

Rakousku bylo již 1. srpna 1914 provolání katolických stran o tom, že český národ má 

nejbezpečnější záruku svého bytí a budoucnosti jen v „silném a všem národům 

spravedlivém“ Rakousku (Galandauer, 1992, s. 62). Loajálně k Rakousku se tehdy 

                                                           
1 Kramář předpokládal, že po porážce ústředních mocností a zániku habsburské monarchie vznikne 

tzv.Slovanská říše. Měly ji tvořit ruská říše, království polské, království české, carství bulharské, království 

srbské, království černohorské. V čele této obrovské číše sahající od Tichého oceánu k Šumavě měl stát 

ruský car. Území českého království měly tvořit Čechy a Morava v historických hranicích a západní část 

rakouského Slezska, jihozápadní část pruského Slezska, Lužice a Slovensko, jehož hranice by od Bratislavy 

vybíhala až k Vyšehradu pod Budapeští (Galandauer, 1988, s. 6). 
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vyprofilovala i Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. Česká politika jako 

celek ovšem s loajálním prohlášením nevystoupila (ibid.). 

 Masaryk se zatím připravoval na své první veřejné politické vystoupení. 

„Rozmlouval s představiteli českých politických stran, rozmlouval s rakouskými politiky, 

navázal četné styky s cizinou,“ (Galandauer, 1988, s. 6). Co se týče jeho vnitřního postoje 

vůči Rakousko-Uhersku a role českého národa v něm, do určité míry jej v té době  

ovlivnilo i nepříliš úspěšné počínání monarchie na bitevním poli. Masaryk se obával, že by 

se habsburská monarchie z důvodu neschopnosti vést válku mohla v budoucnosti stát zcela 

závislou na Německu. A to by vzhledem k národnostní pestrosti Rakousko-Uherska mohlo 

vést k četným problémům, respektive k postupnému poněmčování rakousko-uherského 

území (Mueggenberg, 2014, s. 45). Budoucí první československý prezident  ve velkém 

konfliktu osobně spatřoval příležitost pro možnou budoucí reorganizaci evropského 

kontinentu, zhroucení starých pořádků a především šanci pro menší národy (ibid). Na 

myšlence osvobození evropských národů ostatně vybudoval i svou argumentaci, která 

posléze našla živnou půdu nejen v diplomacii ale i v tisku zemí Dohody.  

 

1.2. Masaryk a exil: kontakty na Západě 

 Propuknutí války Masaryka překvapilo. Do poslední chvíle doufal, že válka nebude 

a v dlouhý a vleklý konflikt nevěřil (Galandauer, 1988, s. 2). Válka smetla takřka všechny 

emancipační výdobytky české politiky z předválečného období. Selhaly i koncepce, které 

přepokládaly možnou federalizaci a demokratizaci říše (Galandauer, 1988, s. 4). Během 

léta 1914 Masaryk navázal kontakty se svými známými na Západě za účelem potenciální 

exilové činnosti. V srpnu jej navštívil v Praze Emanuel Voska, Čechoameričan a později 

jedna z velmi důležitých postav československého exilu. Od Masaryka převzal dokumenty 

a informace, které předal do rukou politického redaktora londýnského deníku The Times 

Henryho Wickhama Steeda2. Mezi dokumenty, které Masaryk Steedovi poslal, byla i 

podrobná statistika týkající se vojenské a finanční situace Rakousko-Uherské říše3. 

Voskovu srpnovou misi ke Steedovi označil Masaryk později za „počátek“ svých 
                                                           
2
 Henry Wickham Steed se znal s Masarykem již roky. Dlouhou dobu působil jako zahraniční dopisovatel 

The Times z Říma a Vídně (Kalvoda, 1998, s. 48). Steed sice Vídeň opustil již v roce 1913, ovšem jako 
expert na Rakousko-Uhersko úzce spolupracoval s britským ministerstvem zahraničních věcí (Foreign 
Office). 
 
3 Steed toho okamžitě využil a informace předal na britské ministerstvo války (Kalvoda, 1998, s. 48). 
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protirakouských  snah. Pro Steeda a Masaryka se Voska stal spolehlivým prostředníkem a 

kurýrem. Voska navíc Masarykovi sdělil, že v Anglii, Rusku, Francii a Spojených státech 

zorganizuje tajnou síť důvěrníků a kurýrů. Tímto způsobem se zrodila jakási soukromá 

zpravodajská služba v čele s Voskou, kterou používalo posléze České národní sdružení v 

USA. Masaryk rovně využíval svých informátorů ve Vídni a to k dodávání vojenských, 

ekonomických, finančních a politických údajů zpravodajského rázu. Ty posléze předával 

Steedovi  (Galandauer, 1988).  

  Na podzim 1914 (v září a říjnu) navštívil Masaryk neutrální Holandsko, kde 

se sešel se svými britskými přáteli. 17. září v korespondenci svému příteli Seton-

Watsonovi4 naléhá, aby kontaktoval Henryho Wickhama Steeda, redaktora The Times, za 

účelem domluvení setkání se Steedem nebo jeho zástupcem v Rotterdamu či v Římě 

(Seton-Watson, 2004, s. 201). Masaryk v dopise hovoří o izolaci, které je vystaveno 

Rakousko a české země a o cenzuře. Uvádí, že by rád dostával zprávy a slyšel o tom, co se 

děje nejenom na bitevních polích ale i v myslích těch, kteří budou ovlivňovat budoucí 

podobu Evropy. 16. října 1914 Steed informuje Seton-Watsona o tom, že je Masaryk 

přítomen v Holandsku a o možnosti uspořádat schůzku. Uvádí, že on sám v té době do 

Nizozemska za Masarykem přijet nemůže (Seton-Watson, 2004, s. 204).  

 Ke schůzkám Masaryka a R. W. Seton-Watsona v nizozemském Rotterdamu 

nakonec došlo 24 až 25 října 1914 (Seton-Watson, 2004, s. 209). Na základě těchto 

schůzek a rozhovorů s Masarykem Seton-Watson kompiloval memorandum určené 

britskému ministerstvu zahraničních věcí. V úvodu memoranda s názvem The Future of 

Bohemia představuje Seton-Watson Masaryka jako akademika, literárního kritika a 

politika. V memorandu popisuje, co mu Masaryk během schůzky sdělil a sice, „že všechny 

české politické strany mají slovanský program a cítí slovanský sentiment“ a že český národ 

je v principu „rusofilní a srbofilní“ (ibid). Čechy popisuje text jako národ, který se staví do 

                                                           
4 Robert William Seton-Watson (1879 -1951), britský publicista a historik zaměřující se na dějiny 
slovanských národů, známý pod jménem Scotus Viator. Před válkou navštívil Uhersko, kde byl údajně 
během pobytu oklamán Maďary, kteří mu tvrdili, že Slováci jako národ vůbec neexistují. Během pobytu se 
seznámil s Tomášem G. Masarykem. Kromě toho se zaměřoval i na oblast Balkánu. Z mnoha Seton-
Watsonových publikací lze jmenovat Racial Problems in Hungary (1908) či The Southern Slav Question 
(1911). Byl významným příznivcem vzniku samostatného českého státu (Seton-Watson, 2004, str. 9) V roce 
1906 začal Seton-Watson prezentovat své názory na situaci v Rakousko-Uhersku v britských tiskovinách. V 
květnu 1907 jej jako korespondenta přijal J. St. Loe Strachey do periodika Spectator. V červnu 1907 
publikoval ve Spectatoru dva dopisy, které vyprovokovaly odezvu ze strany  Uherska, které protestovalo 
proti tomu, že Seton-Watson tamní vládu označil za reakcionářskou. (Seton-Watson, 2004, str. 21) 
.   
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opozice proti Německu. Cíl samostatného českého státu je podle Seton-Watsona 

nedosažitelný do té doby, dokud není Německo poraženo. 

 Memorandum zmiňuje Masarykovu tehdejší názorovou pozici a sice, že 

hypotetický nový stát musí být organizačně královstvím v souladu s údajným přáním 

českého národa „Hranice českého státu měly být v jeho západní části určeny historickými 

hranicemi korunních zemí Čech a Moravy. Na jihu Čech a Moravy však Masaryk 

připouštěl korektury na základě etnografickém, tedy posunutí hranice československého 

státu do vnitrozemí. Dále připouštěl, aby část Slezska s polskou většinou připadla Polsku a 

část Slezska s německou většinou Německu,“ dodává Galandauer (Galandauer, 1988, s. 8). 

 Vládnoucí dynastie by měla pocházet z některého ze západních panovnických rodů, 

ideálně dánského či belgického. Vize nového státu počítala s tím, že jeho sousedem bude 

samostatné Polsko. Memorandum zdůrazňovalo Masarykovu myšlenku týkající se toho, že 

je nezbytné, aby měl nově vzniklý stát hranici s Ruskem. (Seton-Watson, 2004, s. 213). V 

případě, že Rusko provede úspěšnou invazi na území českých zemí a dojde k okupaci 

Prahy, navrhuje memorandum následující české vůdce, kteří budou s Rusy spolupracovat, 

Kramáře, Švehlu, Klofáče, Choce a Masaryka. Memorandum, které bylo formálně prvním 

Masarykovým projektem československého státu, zmiňuje i údajně ruské pamflety, které 

se ve formě sdělení ruského cara českému národu šířily zemí v polovině října a které ve 

skutečnosti neměly ruský původ, ale byly potajmu vytištěny v Praze5. Rozhovory se Seton-

Watsonem, na jejichž základě britský novinář memorandum vytvořil, trvaly dva dny a 

Masaryk během nich předal kromě svých názorů i velké množství informací tajného 

charakteru směřujících proti Rakousku  (Kalvoda, 1998, s. 51). 

 „Bez rozhodné porážky Německa nemohou nezávislé Čechy nikdy existovat, 

ovšem jakmile bude Německo poraženo, může být samostatný stát vytvořen ve svých 

maximálních hranicích. V takovém případě by správným řešením  měla být obnova 

historických Čech, Moravy a Slezska a k tomuto území ještě připojit slovenská území 

Uherska,“ stojí v memorandu (Seton-Watson, 1943, s. 44). „Podle jeho názoru by nový stát 

mohl být pouze královstvím, nikoliv republikou. Rozhodná většina národa preferuje tuto 

variantu. V zájmu budoucnosti národa a v zájmu budoucích rusko-českých vztahů bude 

moudřejší, pokud na trůn neusedne ruský velkovévoda, ale raději zástupce západního 

                                                           
5
 Tím, kdo měl původně na setkání s Masarykem přijet, byl Henry Wickham Steed. Vzhledem k pracovní 

vytíženosti však poslal Seton-Watsona jako svého zástupce. 
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šlechtického rodu,  ideálně Dán či Belgičan,“ uvádí rozhovor s informátorem (Masarykem) 

Seton-Watson (Seton-Watson, 1943, s. 44). 

 Masarykův návrh samostatného českého státu byl po Seton-Watsonově návratu do 

Anglie postupně předložen vládám Británie, Francie a Ruska (Kalvoda, 1998, s. 51). 

Rozsah státu byl skromnější než u Kramářova projektu, hájil udržení historických českých 

zemí navíc  ještě s připojením Slovenska. Území osídlená Němci plánoval začlenit do 

českého státu v rámci historických hranic českého království, dále navrhoval, aby byla 

podkarpatská Rus připojena k ruské říši. Masaryk dále považoval za nutné, aby nový český 

stát přímo hraničil s Ruskem a to z důvodu početné německé menšiny (Galandauer, 1992, 

s. 16). Navrhované zřízení monarchie mělo být konstituční povahy, jelikož  Masaryk ve 

svých předpokladech počítal s poválečnou demokratizací celé Evropy.  

 Dokument zůstal podle Seton-Watsona tajný, určený pouze očím vybraných 

jednotlivců. „Napsal jsem to ve čtyřech kopiích, jednu jsem si nechal pro sebe, jednu jsem 

dal panu Steedovi, který ji přednesl francouzskému ministru zahraničí panu M. Delcassé, 

jednu jsem odnesl do britské Foreign Office, a jednu jsem později předal profesorovi Paulu 

Vinogradoffovi z Oxfordu, který ji vzal sebou do Ruska, kde ji odevzdal přímo do rukou 

ruského ministra zahraničí pana Sazonova,“ píše Seton-Watson (1943, s. 39). Seton-

Watson memorandum předal i několika dalším britským vysoce postaveným osobám 

veřejného a intelektuálního života, kromě Henryho Wickhama Steeda například rektorovi 

King's College v Londýně Ronaldu Burrowsovi nebo Georgi R. Clerkovi z britského 

ministerstva zahraničních věcí (Foreign Office). Kromě poznatků o Kramářově plánu se 

tak Rusko nyní dozvědělo i o Masarykově koncepci (Kalvoda, 1998, s. 53). „Zatímco 

Kramář očekával brzké ruské vítězství a ruské řešení české otázky, Masaryk věřil, že je 

nutné získat pro české hnutí za nezávislost také přízeň britské, francouzské a dalších vlád,“ 

píše Kalvoda (Kalvoda, 1998, s. 55). Kromě toho se dokument dostal i A. Fredericku 

Whyteovi, britskému poslanci a příteli Seton-Watsona nakloněnému české otázce.6 

 Memorandum vzniklo ještě v době, než se Masaryk definitivně rozhodl pro svůj 

odchod do emigrace, ke kterému došlo 18. prosince 1914. (Seton-Watson, 1943, s. 55). Pro 

cesty do neutrálního Nizozemska ještě využíval svého diplomatického pasu. Masarykovo 

rozhodnutí odejít do exilu a vést odboj ze zahraničí ale postupně zrál. Na základě 

                                                           
6 Jméno Masaryk nebylo explicitně uvedeno v textu, bylo ale komunikováno verbálně (Steton-Watson, 1943, 
s. 39). Masaryk je v Seton-Watsonově memorandu citován jako „informátor" (Steton-Watson, 1943, s. 43). 
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rozhovorů s  českými a rakouskými politiky postupně docházel k závěru, že český národ 

nemá v habsburské monarchii perspektivu (Galandauer, 1992, s. 16). V té souvislosti na 

něj dopadala i zjevná neochota českých odvedenců za monarchii bojovat na bitevním poli. 

K Masarykově rozhodnutí zůstat za hranicemi přispěla informace o tom, že v případě jeho 

návratu na rakousko-uherské území bude okamžitě zadržen (Seton-Watson, 1943, s. 56). V 

únoru 1915 se se Seton-Watsonem Masaryk opět sešel, tentokrát ve švýcarské Ženevě. 

Během schůzky došlo k výměně informací a přípravě plánů týkajících se Masarykovy 

návštěvy Británie. Právě ženevské období Masarykova exilu se považuje za etapu, která 

tzv. Masarykova zahraniční akci (tedy vyvíjení aktivit ve prospěch československé otázky) 

utvářela  (Kubů, Šouša, 2015, s. 9)7. „Jeho cílem bylo rozvinout československou 

emigrační akci a přesvědčovat dohodové vlády a státníky, že je v jejich zájmu zničit 

habsburskou monarchii a vytvořit samostatný československý stát,“ poznamenává k 

Masarykovým záměrům Galandauer (Galandauer, 1992, s. 18). V zahraničí hodlal 

Masaryk podle Galandauera vystupovat jako představitel celé české politiky. Před svým 

odjezdem hovořil s několika českými politiky, kteří mu k tomuto kroku dali zmocnění. 

Těmito politiky byli Karel Kramář, Alois Rašín, Antonín Hoja, Přemysl Šámal a Josef 

Scheiner. Tito politici pustupně vytvořili tajný výbor (Maffie), který měl vytvářet pro 

zahraniční Masarykův odboj domácí politickou základnu (Galandauer, 1992, s. 18). 

 Z hlediska působení v anglofonním prostředí bylo však zásadní postupné 

přesouvání centra Masarykových aktivit do Velké Británie. V první polovině roku 1915 se 

Masarykovi podařilo během návštěvy Londýna proniknout do kruhů kolem britského 

ministerstva zahraniční. Schůzku s představiteli britské diplomacie nezařídil nikdo jiný 

než Seton-Watson. V dopise s datací 13. března 1915 Seton-Watson naléhá na Masaryka, 

aby dorazil do Londýna a setkal se s představiteli britského ministerstva zahraničí. 

Zároveň v listu Masaryka informuje o tom, že první memorandum, založené na 

rozhovorech v nizozemském Rotterdamu na podzim 1914 se prostřednictvím profesora 

oxfordské univerzity Vinogradova dostalo do rukou ruského ministra zahraničí Sazonova. 

Seton-Watson zároveň Masaryka informuje o tom, že se připravují kroky k podpoře 

                                                           
7 Jedním z prvních počinů Masaryka ve Švýcarsku bylo zajištění skrytých komunikačních kanálů s příznivci 
protirakouského odporu v českých zemích (Muggenberg, 2014,  s. 48). Masaryk také právě ve Švýcarsku 
dával dohromady program sjednoceného československého hnutí (Mueggenberg,  2014,  s. 52). 
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Slavistiky na King's College v Londýně. Masarykovi a hraběti Lützowovi8 v textu 

doporučuje psaní propagandistických pamfletů (Seton-Watson, 2004, s. 216). Například 

navrhuje, aby Lützow sepsal krátkou esej na téma „Future of Bohemia“ popisující 

historické pozadí českých zemí. Text měl být podepsán pseudonymem „Bohemicus“. 

Seton-Watson v dopise Masarykovi ujišťuje, že skutečná identita autora by v takovém 

případě zůstala utajena. Uvádí, že esej tohoto typu bude mít z pohledu československé 

propagandy vysokou hodnotu9.  

 V dubnu 1915 Masaryk Anglii navštívil a Seton-Watson jej uvedl (20. dubna 

1915)10 k Georgi R. Clercovi, vedoucímu zvláštního vojenského oddělení na ministerstvu 

zahraničních věcí, který byl ve stálém styku s ministrem zahraničí Edwardem Greyem 

(Kalvoda, 1998, s. 78). Clerc požádal Masaryka, aby pro Greye připravil krátké 

memorandum popisující projekt možného samostatného českého státu. Tímto způsobem 

vznikl dokument s názvem Samostatné Čechy (Independent Bohemia). Masaryk se snažil 

vystupovat jako vůdce s širokou politickou podporou. Skutečnost však byla trochu odlišná. 

Opírat se mohl pouze o rozhovory a korespondenci s několika českými politiky a členy 

tvořícího se podzemního hnutí, tzv. Maffie (Galandauer, 1988). Ani tito lidé však 

Masarykovo memorandum předem neznali a možnost toho, že by pro jeho „návrhy“ 

vyslovili souhlas, je tak pouze teoretická, zejména u Kramáře, kde se Masarykův projekt 

od jeho vlastní vize velmi odlišoval. I v tomto memorandu Masaryk trval na tom, že 

samostatný český stát vznikne jako konstituční monarchie (s touto vizí ostatně počítal 

nejspíš až do roku 191711 (Galandauer, 1992, s. 18)12. Oproti předešlé koncepci a 

memoranda z října 1914 zde ovšem Masaryk uvádí možnost, že by na český trůn mohla 

                                                           
8
 Historik a spisovatel hrabě František Lützow (1849-1916) byl propagátorem české kultury v Anglii a 

Americe a přispěl tak i k propagaci myšlenek československého hnutí. Po propuknutí války odjel do 
Švýcarska, kde se v Ženevě podílel na přípravách oslav Husova výročí (Mašek, str. 585). 
 
9 20. března 1915 oznamuje Masaryk v korespondenci Seton-Watsonovi, že skutečně do Londýna brzy 
odjede (Seton-Watson, 2004, s. 218). V dopise z 11. dubna 1915 Masaryk opětovně oznamuje Seton-
Watsonovi plány na cestu do Londýna a rovněž jej informuje o zahájení činnosti oficiálního tiskového 
orgánu československého exilového hnutí, časopisu La Nation Tchéque v Paříži. Masaryk rovněž vzkazuje, 
aby Seton-Watson požádal Steeda, aby o této události informoval v The Times (Seton-Watson, 2004, s. 220). 
 
10 Robert Seton-Watson přiznává, že se stal prostředníkem mezi Masarykem a britskou Foreign Office 
(Seton-Watson,  1943, s. 61) 
 
11

 Tento předpoklad se podle Galandauera u Masaryka změnil, až od pádu carismu v Rusku v únoru 1917, od 
té doby začal předpokládat, že nově zřízený stát bude republikou. 
 
12

 K tématu republiky Masaryk na okraj zmiňuje, že tato myšlenka je dle něj zastávána jen několika 
radikálními politiky (Galandauer, 1992, s. 18). 
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usednout ruská dynastie „v jakékoliv formě“. Masaryk byl ovšem silným oponentem 

carismu (Galandauer, 1988, s. 12). Masaryk v novém memorandu kromě jiného uvedl 

časopis La Nation tchéque13 jako oficiální orgán českých politiků v zahraničí. Rakousko-

Uhersko v memorandu popsal jako de facto vazalský stát vůči většímu a silnějšímu 

Německu. V prohlášení naléhal na státy Dohody, aby pomohly ve vytváření samostatného 

Československa a spolu s tím i samostatných států jižních Slovanů. Argumentoval 

například tím, že by nově vytvořené státy mohly sloužit coby hráz ambicím a myšlence 

pangermanismu a tzv. „Drang nach Osten“ (tažení německých národů na východ) 

(Mueggenberg, 2014, s. 54). V dokumentu vyslovil myšlenku, že cílem války musí být 

obrození Evropy na základě moderní zásady práva národů na sebeurčení (Galandauer, 

1992, s. 18). Přestavbu Evropy mělo umožnit vítězství dvou mocností, kterým Masaryk v 

dokumentu přikládal velký důraz, Velké Británie a Ruska.  Ještě během svého pobytu ve 

Švýcarsku (v Ženevě zůstal až do září 1915) však Masaryk realizoval své první oficiální 

protirakouské vystoupení. Stalo se tak 6. července 1915 během připomínky pětistého 

výročí smrti Jana Husa v Ženevě organizovaném hrabětem Františkem Lützowem. Posléze 

Masaryka jako svého vůdce již uznala většina českých politických emigrantů v západní 

Evropě a Spojených státech, kteří začali pracovat dle jeho pokynů (Kalvoda, 1998, s. 87). 

Husovo výročí bylo ve prospěch české věci využito i v Anglii, kdy se podařilo získat 

podpisy několika desítek vůdčích osobnosti oxfordské univerzity pro otevřený dopis 

věnovaný právě Janu Husovi a českým zemím, který se objevil 6. července 1915 v 

britských The Times (Steton-Watson, 1943, s. 64)14.  

 Jen o pár měsíců později, na podzim 1915, již Masaryk přesunul těžiště své 

protirakouské akce do Velké Británie. Kromě zmíněných Masarykových memorand bylo 

významným krokem exilového hnutí v této době i prohlášení Českého komitétu 

zahraničního 14. listopadu 1915. Akt představitelů československého hnutí, Tomáše 

Garrigua Masaryka, Josefa Duricha, Bohumila Čermáka, Ludvíka Fischera, Karla Perglera, 

Emanuela Vosky, Františka Kupky, Antonína Veselého, Jana Sýkory, Františka 

Kopeckého a Bohdana Pavlů, byl prvním veřejným konstatováním cílů a úkolů hnutí za 
                                                           
13

 Dvouměsíčník La Nation tchéque vznikl v květnu 1915 v Paříži pod vedením francouzského historika, 
politika a bohemisty Ernesta Dennise (1849-1921). Cílem periodika bylo propagovat myšlenku 
československé samostatnosti a snaha a nutnosti reorganizace střední Evropy na základě principů národního 
sebeurčení (Krejčová, 2018, str. 12)  
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 I v této věci se angažoval Seton-Watson, který požádal korespondenčně R. M. Burrowse děkana londýnské 
aby se slavnostního setkání při příležitosti výročí Husova upálení osobně zúčastnil (Seton-Watson, 
Dokumenty, s. 243) 
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českou nezávislost. „Signatáři manifestu očekávali od vítězství Dohody úplnou nezávislost 

českého národa v jeho celku a spojení pod jedinou vládu Čech, Moravy a Slovenska“. 

Prohlásili smlouvu mezi českým národem a Habsburky za zrušenou, jelikož byla dle jejich 

názoru Habsburky systematicky porušována. Manifest připomínal, že před válkou měly 

jednotlivé české politické strany záměr přeměnit dualistickou rakousko-uherskou 

monarchii ve federativní seskupení, které by zaručilo různým národům monarchie co 

nejrozsáhlejší samosprávu a uznání práv. Podle provolání se „Rakousko-Uhersko stalo 

potlačovatelem neněmeckých a nemaďarských národů, je překážkou míru v Evropě a 

zvrhlo se v pouhý nástroj dobyvačnosti Německa směrem na východ, bez vlastního 

pozitivního cíle, neschopno vytvořit organický státní celek rovnoprávných, svobodných a 

kulturně pokračujících národů. (Prohlášení českého zahraničního komitétu, 2015). „Válka 

znemožnila každý pokus o zlepšení,“ dodává Masaryk s tvrzením, že Češi představují 

jednu z národních skupin, ve kterých je myšlenka slovanské solidarity velmi široce 

rozšířena  (Kalvoda, 1998, s. 88).  

 Masaryk začal přednášet na londýnské King's College a postupně úspěšně 

navazovat kontakty s britskými vlivnými kruhy (se založením katedry slavistiky na 

zmiňované škole byl ostatně Masarykův přesun do Anglie propagandisticky a cíleně 

provázán, více v analytické části práce). „Druhý muž“ exilového hnutí, Edvard Beneš se 

zase přesunul do Paříže, kde začal vyvíjet aktivity ve prospěch „české věci“ v tamních    

diplomatických kruzích15 a pokoušel se zužitkovat své styky v univerzitních kruzích,“ 

popisuje tehdejší situaci Kalvoda (Kalvoda, 1998, s. 86).  

 Masarykovi se v Londýně s úspěchem podařilo prezentovat se jako pomyslná tvář 

československého zahraničního odboje. Londýn poskytl exilovému hnutí i vhodnou 

základnou z hlediska budoucích aktivit směřovaných do ještě neutrálních Spojených států 

amerických (Černý, str. 50). Tomu nasvědčuje i výňatek z korespondence Setona-Watsona 

ze 17. května 1915. Britský novinář J. St. Loe Strachey v něm žádá Seton-Watsona, aby 

pozval Masaryka na jednu z jeho čajových sešlostí. Tam se měl seznámit nejenom s ním, 

ale i  s dalšími pozvanými americkými novináři (Seton-Watson, 2004, s. 238). Ostatně 

propagace československé myšlenky jakýmikoliv způsoby byla v Británii Masarykovou 

prioritou (Mueggenberg, 2014, s. 55).  

                                                           
15 Paříž se měla stát pomyslným centrem československého exilového hnutí po zbytek první světové války 
(Mueggenberg, 2014, s. 54). V září 1915 pak došlo k vytvoření Zahraničního československého komitétu 
(výboru) (Galandauer, 1988, s. 14).  
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 Díky osobním konexím získal Masaryk v této souvislosti i možnost využít 

prostředků britské instituce v období první světové války oficiálně zodpovědné za 

propagandu, tzv. War Propaganda Bureau Wellington House. Existence tohoto orgánu 

koordinujícího aktivity spisovatelů, básníků a dalších autorů vyrábějících propagandistické 

pamflety byla během první světové války utajovaná. Masarykovi se přes tuto zvláštní 

tiskovou kancelář podařilo prosadit publikaci dvojice textů: „The Slav Among Nations“ a 

„Austrian Terrorism in Bohemia“ (Mueggenberg, 2014, s. 56). 

 Co se týče účinnosti propagandistických snah československého exilu, nejtěžším 

obdobím byla druhá polovina roku 1915 a první měsíce roku následujícího. Představitelé 

západoevropských vlád si neuvědomovali, jak budou problémy střední Evropy pro 

výsledky války významné. K obratu došlo až po porážce Srbska, kdy si západní státníci 

teprve počali uvědomovat rizika možné německé expanze a dominance v Evropě. Na 

počátku roku 1916 se naděje na vítězství Dohody zdála vzdálená. Když západní státníci 

nejevili zájem o rozpad podunajské monarchie, úkolem exilu bylo toto změnit. Masaryk 

hovořil o neznalosti československé věci na Západě a nutnosti organizace propagandy 

(Kalvoda, 1998, s. 93). „Hlavní úkol emigrace spočíval v přesvědčování dohodových 

mocností, že mají usilovat o přeměnu Evropy. Spojenci měli pochopit, že jedinou 

alternativou k Němci ovládané střední Evropě je osvobození národů střední, jižní a 

východní Evropy a že boji proti Německu by významně pomohl zápas těchto národů za 

nezávislost. Bylo nutno přesvědčit veřejnost i britské a francouzské státníky, že české 

požadavky jsou spravedlivé a uskutečnitelné opírajíce se o demokratickou orientaci celého 

hnutí,“ píše Kalvoda (Kalvoda, 1998, s. 90).  

 

1.3. Postoje Dohody a problematičnost československého požadavku 

 Podpora československé věci ze strany mocností Dohody byla takřka po celou dobu 

trvání světové války nejistá. Na samém začátku konfliktu nemělo Spojené království ve 

věci národních otázek ve střední Evropě žádnou jednotnou politiku. Liberální strana, která 

v britském kabinetu měla většinu během prvních dvou let války, byla sice určitým 

způsobem vůči národním emancipačním hnutím v Evropě, nakloněna pozitivně. Na druhou 

stranu nebyla ochotna zatahovat kvůli těmto nárokům Spojené království do nějakého 

mezinárodního konfliktu  (Mueggenberg, 2014, st. 55). Ve Francii byla situace obdobná. 

Roli hrálo i to, že Francie a Británie byly koloniálními mocnostmi a ve vztahu k podpoře 
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národnostních emancipačních otázek v rámci nadnárodních státních celků razily i s 

ohledem na své vlastní zájmy opatrnost. Francie zprvu vůči Rakousku-Uhersku razila 

vlažné až neutrální stanovisko v přímém rozporu s postojem vůči Německu, které bylo ve 

Francii považováno za úhlavního nepřítele v řadách centrálních mocností  (Mueggenberg, 

2014, s. 58). Z hlediska politických priorit byla otázka osamostatnění národů Rakoousko-

Uherska až sekundární záležitostí. K řešení by vyvstala až po porážce silnějšího Německa 

(Mueggenberg, 2014, s. 58). 

 Habsburská monarchie byla v prvních letech války britskými a francouzskými 

státníky považována za jakousi užitečnou hráz, která může zabránit silnějšímu Německu v 

pronikání dále na Balkán a do Asie  (Galandauer, 1992, s. 11). V Rakousku-Uhersku 

viděli záruku toho, že do středu Evropy nepronikne ani moc carského Ruska, které by se 

při rozpadu habsburské monarchie mohlo zmocnit území malých slovanských států,“ 

dodává (Ibid). I z tohoto důvodu nepatřilo rozbití rakousko-uherského soustátí zprvu k 

válečným cílům obou hlavních mocností Dohody16. 

 Později byla problémem pro myšlenku československé samostatnosti mimo 

habsburskou monarchii „drastičnost“ požadavku z hlediska teritoria. Země koruny české 

byly součástí jádra území Rakousko-Uherska od roku 1526. Pokud by došlo k jejich 

oddělení, území monarchie by bylo redukováno na Rakousko a oblast středního Maďarska 

(Mamatey, 1957, s. 47). Takzvaná Podunajská říše (Rakousko-Uhersko) by bez své 

centrální části prakticky nemohla efektivně existovat. České země představovaly 

pomyslné průmyslové srdce monarchie a vyřešení otázky české autonomie či nezávislosti 

bylo klíčem k jejímu přežití či zániku. Jinými slovy, ti kdo chtěli, aby Rakousko jako 

soustátí přežilo, byli implicitně odpůrci myšlenky samostatného československého státu 

(Mueggenberg, 2014, s. 58) a naopak. Požadavky ostatních národů habsburské monarchie 

pro Rakousko-Uhersko z pohledu územních nároků podobně drastické nebyly.  

 Z hlediska Britů fungovalo Rakousko-Uhersko v Evropě po celá staletí jako 

významný prvek mocenské rovnováhy. Vztahy mezi oběma velmocemi byly obvykle 

přátelské. V roce 1893 například britský velvyslanec ve Vídni popisoval Habsburskou 

monarchii jako přirozeného spojence Velké Británie a to navzdory rodící se krizi na 

Balkánském poloostrově v poslední třetině 19. století (Egedy, 2014, s. 36). Přátelské 

                                                           
16 Tento postoj do určité míry osvětluje i opakované pokusy Velké Británie o uzavření separátního míru s 
Rakousko-Uherskem, které se tak pokoušeli odpoutat od jeho dominantního souseda, Německého císařství. 
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postoje Britů vůči Rakousko-Uhersku nezničila ani anexe Bosny Rakousko-Uherskem v 

roce 1908, kterou velmi ostře kritizovalo britské ministerstvo zahraničí. Síla této politické 

tradice je dobře vidět například na poznámce rakouského ministra zahraničí Leopolda von 

Berchtolda poslednímu britskému velvyslanci, když došlo k přerušení diplomatických 

vztahů v srpnu 1914 „Zdálo by se být absurdní, aby byli tak dobří přátelé jako Anglie a 

Rakousko ve válce,“ uvedl tehdy (Egedy, 2014, s. 36).  

 Po propuknutí války vykrystalizovaly v rámci britského politického myšlení ve 

vztahu k Rakousko-Uhersku dva odlišné přístupy. První z nich, který preferovali Robert 

W. Seton-Watson, v té době již uznávaný profesor na univerzitě v Oxfordu a Henry 

Wickham Steed, někdejší korespondent listu The Times ve Vídni, považoval habsburskou 

monarchii za „vězení“ slovanských národů a argumentoval ve prospěch úplného rozpadu 

mnohonárodnostního soustátí (Egedy, 2014, s. 37)17, 18.Tento postoj vůči střední Evropě 

zastávala velká část britského ministerstva zahraničí (Ibid). 

 Podle opačné a starší koncepce ovšem byla existence habsburské monarchie 

klíčovou pro stabilitu Evropy. Myšlenku poválečného zachování reformované habsburské 

monarchie zastávali například vlivný aristokrat Lord Alfred Milner a někteří z blízkých 

spolupracovníků a přátel britského ministerského předsedy Lloyda George: Leopold S. 

Amery, Jan Smuts, Philip Ker. V memorandu ze srpna 1916 se pro zachování existence 

habsburské monarchie vyslovil i Sir William Robertson, šéf generálního štábu (Egedy, 

2014, s. 37).  

 Vlažný vztah k habsburské monarchii na straně Dohody se začal  postupně měnit 

poté, co na konci roku 1915 vyšla kniha Friedricha Neumanna19 s názvem Mitteleuropa 

(Kalvoda, 1998, s. 113) propagující spojení států střední Evropy pod vedením Německa. 

Vydání titulu rezonovalo v dobovém tisku a podnítilo britský a francouzský zájem o 

emigranty ze střední Evropy a jejich návrhy. V Británii se záhy začala objevovat obava, že 

ideologie pangermánství ohrožuje britské zájmy na  Středním Východě a dokonce i v 

                                                           
17 Tato názorová orientace byla zohledněna v memorandu, které v srpnu 1916 připravili William Tyrrell a 
Robert Paget: oba tito pánové zastávali názor, že duální monarchie představuje negaci národnostního 
principu a z tohoto důvodu musí být rozbita za použití všech k tomu nutných způsobů (Egedy,  2014,  s. 37). 
 
18 Seton-Watson a Henry Wickham Steed sehráli klíčovou roli ve spuštění listu New Europe, který prováděl 
vůči Rakousko-Uhersku intenzivní kampaň ve prospěch myšlenky rozpadu monarchie.  
 
19 Friedrich Neumann (25. 3. 1860-24. 8. 1919) byl německý evangelický teolog a liberální politik. 
https://www.deutsche-biographie.de/sfz69209.html (dostupné online, přístup 19. 5. 2020)  
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Indii. Hrozba Evropy ovládané Německem se ve světle agitace příznivců pangermánské 

myšlenky v Německu a v Rakousku pod vedením Neumanna a rovněž spolupráce 

Rakouska s Německem při vedení války stávala reálnější, zvláště po porážce Srbska 

(Kalvoda, 1998, s. 113). Poté, co na jaře roku 1916 němečtí nacionalisté v Rakousko-

Uhersku vyjádřili výslovný souhlas s navrhovaným vznikem projektu Mitteleuropa 

(německé střední Evropy), si Spojenci začali uvědomovat, že malé národy 

mnohonárodnostní habsburské monarchie mohou mít ve snaze zabránit německé 

hegemonii v Evropě svůj význam (Kalvoda, 1998, s. 113)20.  

 V listopadu 1916, po smrti císaře Františka Josefa I. a nástupu pacifisticky 

orientovaného následníka Karla na trůn dostala prohabsburská diplomatická orientace 

novou příležitost. Nový císař krátce po nástupu vyslovil záměr ukončit válku co nejdříve. 

Jeho postoj naznačoval, že by Rakousko mohlo být připraveno na to odpojit se od  

německého vlivu. Zkraje roku 1917 se tak v britských politických kruzích spustila bitva 

mezi oponenty a příznivci habsburské monarchie o to, čí přístup si získá přízeň veřejnosti.  

 Ani v době svého nástupu do funkce (prosinec 1916) nebyl nový britský 

ministerský předseda Lloyd George definitivně rozhodnutý pro jednu z variant: tedy zda 

by po válce mělo být Rakousko-Uhersko zachováno či rozbito na jednotlivé národní státy 

(Egedy, 2014, s. 37). Důležitým bodem ve vztahu k československé otázce bylo z pohledu 

britské zahraniční politiky to, zda mohla být habsburská monarchie považována i do 

budoucna za potenciálního německého spojence či za nepřítele. Lloyd George zprvu 

inklinoval k druhému ze zmiňovaných názorů.  Mírová politika nového císaře nicméně 

vedla premiéra k předpokladu, že je habsburská monarchie již na cestě k odpojení se od 

mocenského vlivu německého císařství. 

  Lloyd George v té době jako šéf britské vlády uvěřil, že reformovaná monarchie ve 

federativní podobě coby svazek tvořený jednotlivými národy by mohla být užitečnou a 

efektivní protiváhou německým ambicím ve východní Evropě (Egedy, 2014, s. 38). 

Zároveň se domníval, že řešení tohoto typu bude plně v souladu s britskými zájmy 

(Hanak, 1962, s. 274). 

 Chápání možné budoucnosti mnohonárodnostního Rakousko-Uherska bylo u 

britských vrcholných politiků té doby úzce propojeno s myšlenkou na mocenské oddělení 
                                                           
20 Konkrétně německé plány na vytvoření Mitteleuropy zahrnovaly území habsburské monarchie, Balkán a 
rovněž i část Evropy nacházející se na začátku první světové války pod kontrolou carského Ruska  
(Galandauer, 1992, s. 11). 
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Vídně a Berlína a dosažení separátního míru. Lloyd George na jedné straně ve svých 

pamětech Rakousko-Uhersko sice popsal jako zchátralou říši, na straně druhé ovšem 

považoval za významnou skutečnost, že si  liberálně smýšlející a pacifisticky naladěný 

císař Karel uvědomil, že monarchie v případě, že bude slepě následovat Německo, 

směřuje do jasné katastrofy. V takovém případě by se podle Lloyd George Rakousko 

mohlo stát pouhým vazalem Německa (Egedy, 2014, s. 38). Podle interpretace britského 

premiéra bylo právě to jedním z důvodů, proč císař Karel zahájil tajná jednání s Dohodou 

za účelem zjištění možných podmínek uzavření míru“. V té době, po odpovědi zaslané 10. 

ledna 1917 americkému prezidentu Wilsonovi na jeho nótu, přitom již Spojenci 

deklarovali, že jedním z jejich válečných cílů bylo osvobození Slovanů, Rumunů, 

Čechoslováků a Italů z cizí nadvlády.  

 

1.3.1 Separátní mír jako hrozba  

 Hrozba uzavření separátního míru mezi Rakousko-Uherskem a jednou z mocností 

Dohody se nad úsilím Čechoslováků o prosazení myšlenky vlastního státu vznášela takřka 

po celou dobu války. V případě, že by k mírové dohodě došlo a habsburská monarchie by 

se stáhla z válečného konfliktu, byla by s největší pravděpodobností i jednou z jejích 

podmínek záruka územní integrity mnohonárodnostní monarchie. Snahy československého 

exilu by tak byly s pravděpodobností hraničící s jistotou zmařeny. Během roku 1917 a 

prvních měsíců roku 1918 byly snahy o uzavření separátního míru nejaktivnější. 

Vycházely střídavě od Spojenců i představitelů habsburské monarchie (Galandauer, 1992, 

s. 81). Motivem ze strany Dohody bylo stažením Rakouska z válečného konfliktu oslabit 

vojenské kapacity  úhlavního nepřítele, Německa.  „Spojenci si přáli izolovat Německo 

jsouce připraveni souhlasit se zachováním habsburské monarchie, aby s ní dosáhli 

separátního míru. Taková úmluva by zničila Masarykovy cíle a naděje,“ píše Kalvoda 

(Kalvoda, 1998, s. 172). 

 Začátkem roku 1917 vzešla iniciativa k jednání ze strany rakouského císaře Karla, 

který se koncem ledna rozhodl využít služeb bratra své manželky Zity prince Sixta z rodu  

Bourbon-Parma  k roli prostředníka mezi Dohodou a habsburskou monarchií. 13. února byl 

Sixtus vyslán, aby informoval  Paříž, že je Vídeň připravena podpořit nikoliv pouze 

obnovu belgické národní suverenity, ale rovněž francouzský územní nárok na návrat 

Alsasko-Lotrinska, které považovalo za své území Německo. Oba tyto návrhy byly z 
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hlediska rakouského spojence Německa vysoce problematické.   

 Sixtus odevzdal nabídku v písemné a oficiální podobě (Egedy, 2014, s. 39), kterou 

pro něj 21. února 1917 připravil tehdejší rakousko-uherský ministr zahraničí Otakar 

Černín21 i s podmínkami pro uzavření separátního míru. Černín v nótě ovšem zdůraznil, že 

„spojenectví mezi Rakousko-Uherskem a Německem je absolutně nerozdělitelné“. 

Dokumenty byly odeslány francouzskému prezidentovi Raymondovi Poincaré, který v 

březnu 1917 vešel s rakouským císařem do písemného styku a v  reakci požadoval od 

Vídně více informací.  

 Oficiální zpráva tak, jak ji nechal vytvořit Černín, by jako taková na straně Francie 

nevyvolala pozitivní odezvu. Do Černínova vzkazu ovšem osobně intervenoval císař Karel, 

který ji doplnil ručně psaným sdělením, ve kterém se vyjadřoval mnohem přátelštěji a 

opětovně vyslovil podporu francouzskému nároku na území Alsasko-Lotrinska a 

deklaroval, že Rakousko-Uhersko nemá žádné vlastní  teritoriální ambice. V kostce lze 

říci, že zatímco Černín se proti myšlence separátního míru mezi Francií a Rakousko-

Uherskem de facto stavěl, císař ji zcela seriozně zvažoval (Egedy, 2014, s. 40). 

 Diplomatická akce Sixta Bourbonského trvala od jara do léta 1917. 11. dubna 1917 

se o dopise císaři Karla francouzské vládě dozvěděl britský ministerský předseda Lloyd 

George a začala éra tajných jednání. Černín byl počátkem srpna ochoten zvažovat anglické 

a francouzské návrhy na separátní mír. Britská vláda zaujala v červenci a srpnu 1917 ve 

veřejných prohlášeních vůči Rakousku smířlivý postoj značící rozhodný ústup od 

válečných cílů, uvedených v lednové nótě prezidentu Wilsonovi. Britové nyní 

zdůrazňovali, že Spojenci se nezavázali k žádné zvláštní formě osvobození utlačovaných 

národů habsburské říše. 

 Po neúspěšných jednáních vedených ze strany Sixta Bourbonského byl druhý pokus 

o uzavření separátního míru s Rakousko-Uherskem iniciován Velkou Británií v prosinci 

1917 prostřednictvím generála Jana Ch. Smutze (Kalvoda, 1998, s. 169). Načasování pro 

uzavření separátního míru nemohlo být lepší. Lloyd George a ministr zahraničí Arthur 

Balfour iniciovali mírová jednání, která proběhla ve švýcarské Ženevě mezi někdejším 

rakouským velvyslancem v Londýně Alexanderem von Mensdorfem a jihoafrickým 

generálem Smutsem, vlivným členem britského válečného kabinetu. Rakouský ministr 

                                                           
21 Sixtus namítal, že tato nabídka byla od Rakouska mnohem více přívětivá směrem k dohodě než původní 
ústně předané císařovo sdělení (Egedy, 2014, s. 39). 
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zahraničí Otakar Černín nicméně o britské iniciativě informoval Berlín (Cattaruzza,  2018, 

s. 13). 

 Jan Smuts byl jedním z nejhlasitějších příznivců myšlenky separátního míru. Do 

švýcarské Ženevy dorazil 18. prosince 1917. S Mensdorffem se setkal celkem třikrát. Jeho 

cesta sledovala dva cíle: zaprvé přesvědčit Mensdorffa o tom, že pokud se monarchie 

úspěšně odpoutá od německé dominance a začne znovu s přátelskými vztahy s britským 

impériem, bude mít plnou podporu Londýna. Za druhé měl za cíl získat co nejvíce 

informací ohledně plánů centrálních mocností. Hlavním cílem nicméně zůstávalo 

přesvědčit Rakousko k uzavření separátního míru. Záhy se ovšem ukázalo, že Vídeň k 

tomuto kroku není svolná22  (Egedy, 2014, str. 45).  

 V pozadí britských snah byla domněnka, kterou zastával jak Smuts, tak Lloyd 

George, že reformovaná habsburská monarchie po politickém zrovnoprávnění slovanských 

národů bude schopná v Evropě mocensky vyvažovat německé císařství. Tato činnost bude 

posléze mít nikoliv pouze sympatie, ale přímo aktivní podporu ze strany Spojeného 

království. Podle názoru  Lloyd George měla reformovaná monarchie hrát klíčovou roli v 

regionu. Strategická pozice Smutsova memoranda  se držela plánu, který načrtl Sir Eric 

Drummond 10. prosince 1917. Monarchie se měla stát federativním spolkem celkem pěti 

států, kromě Rakouska a Uherska měla zahrnovat České země, Polsko a Jugoslávii včetně 

Srbska (Egedy, 2014, s. 46.). Habsburská říše měla být podle jeho projektu vybudována po 

vzoru hohenzollernského státu (Kalvoda, 1998, s. 169). Mensdorff po konfrontaci s 

podmínkami Britů Smutse ujistil, že rozhodnutí o tom monarchii reformovat už bylo 

přijato. Uvedl ovšem, že podmínkou pro zavedení těchto nezbytných změn je ukončení 

války (Egedy, 2014, s. 46). Podle některých názorů však mělo být hlavním cílem 

Mensdorfovy mise dojednat s Dohodou podmínky sjednání celkového míru i ve prospěch 

německého císařství. Tento krok ovšem Britové odmítli a Smuts upozornil rakouského 

vyslance, že hodlá vyjednávat pouze o separátním míru mezi Británií a habsburskou 

monarchií. „Černín chtěl působit jako mediátor mezi dvěma vojenskými aliancemi, ovšem 

Británie se zajímala pouze o to, jak odpojit Rakousko-Uhersko od Německa“ (Egedy, 

2014, s. 46).  

 Jednání určitý výsledek přece jenom měla. Mensdorf v Ženevě uvedl, že by 

                                                           
22  „Rakousko bylo připraveno udělat cokoliv k uzavření čestného separátního míru kromě opuštění svého 
spojence ve Válce,“ uvedl Smuts (Egedy, 2014, s. 45). 
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Spojenci měli deklarovat jasně a veřejně své válečné cíle (zhruba rok od deklarace 

vojenských cílů Dohody v reakci na diplomatickou nótu amerického prezidenta Wilsona, 

ve které i Velká Británie nezávazně deklarovala záměr osvobození národů Rakousko-

Uherska z cizí nadvlády -  více kapitola 1.3.2.). Lloyd George myšlenku považoval za 

„plodnou“ a 5. ledna 1918 shrnul politické a vojenské cíle Británie v projevu britským 

odborářským organizacím. Ten obsahuje například vyjádření:  „Nebojujeme, abychom 

rozbili Rakousko-Uhersko“ nebo „Rozpad Rakousko-Uherska není součástí našich 

válečných cílů“ (Egedy, 2014, s. 47 a 48). Lloyd George nesouhlasil politicky s těmi, kteří 

si přáli, aby habsburská monarchie zmizela z politické mapy Evropy. V projevu 

adresovaném odborům nicméně zdůrazňoval, že „dokud nebude národům Rakousko-

Uherska poskytnuta možnost autentické samosprávy založená na demokratických 

principech, je nemožné doufat, že příčiny nepokojů v této části Evropy budou odstraněny,“ 

(ibid). I tak se v zásadě jednalo o potvrzení toho, že závazek, který Británie na sebe vzala 

začátkem roku 1917 v reakci na požadavek deklarace válečných cílů ze strany Spojených 

států, ve smyslu osvobození neněmeckých národů habsburské monarchie, Spojené 

království chápalo jen velice volně a bylo ochotné se jej s vidinou uzavření separátního 

míru zříci. Z řeči Lloyd George vyplývala ochota radikálně osekat teritoriální nároky Itálie 

a Rumunska výměnou za separátní mír s Rakousko-Uherskem (Cattaruzza, 2018, s. 3). Po 

projevu Vídeň deklarovala ochotu rozhovory s Londýnem obnovit. Zástupce Spojeného 

království ve švýcarském Bernu Sir Horace Rumbold následně obdržel zprávu o tom, že si 

Černín přeje setkat se s britským premiérem ve Švýcarsku. 

 Ve prospěch uzavření separátního míru se v té době přimlouvaly i Spojené státy. V 

únoru  1918 se sešli ve Švýcarsku se souhlasem prezidenta Wilsona a císaře Karla I 

americký profesor George D. Herron a rakouský profesor Heinrich Lammasch, oba 

pacificisté, a jednali o možnosti a podmínkách uzavření míru. Wilson dokonce nabízel 

Rakousko-Uhersku v případě, že uzavře separátní mír, finanční pomoc USA (Galandauer, 

1992, s. 80). 

 Zástupci britské diplomacie Jan Smuts a Philip Kerr do Bernu dorazili až 9. března 

1918. Ke zdržení došlo i díky efektivnímu odporu kladenému vůči setkání protirakousky 

naladěnými pracovníky britského ministerstva zahraničí (Egedy, 2014, s. 48 ). Zdržení, ke 

kterému došlo, bylo významné. V době, kdy se jednání uskutečnila, již byla rakouská 

politická orientace změněna pod vlivem silné německé válečné propagandy. V  březnu 
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1918 Rakousko vsadilo všechny karty na úspěch mohutné německé ofenzívy na západě. 

Na rakouské straně s britskými vyslanci Kerrem a Smutsem vyjednával Baron Skrzynski, 

kterého Černín prakticky zplnomocnil pouze k tomu, aby poslouchal. V memorandu 

připraveném na základě setkání Kerr uvedl, že se Černín zřejmě rozhodl, že nejlepší 

politikou bude zcela opustit jednání o separátním míru s Británií a pokračovat ve válce. 

Jako důvody uváděl možný kolaps Ruska a zlepšení situace Německa na západní frontě 

(Egedy. 2014, s. 48 ). 

 Definitivní tečku za jednáním o separátním míru udělal Černínův projev na 

vídeňské městské radě 2. dubna 1918, který odstartoval tzv.  Sixtovu aféra23. Černín v 

projevu, který vedl k jeho rezignaci, veřejně prohlásil, že jednání o míru ztroskotala ze 

strany Dohody a že to byla Francie, kdo jako první mírová jednání inicioval.  

  „Bůh je mi svědkem, že jsme zkusili všechno, co bylo možné, abychom zamezili 

novou ofensivu. Dohoda tomu nechtěla. Pan Clémenceau poptával se nějakou dobu před 

počátkem západní ofensivy u mne, jsem-li ochoten k vyjednávání a na jakém podkladě. 

Odpověděl jsem ihned v dohodě s Berlínem, že jsem k tomu ochoten a že vůči Francii 

nemohu viděti jiné překážky míru, leč přání Francie po Alsasku-Lotrinsku. Z Paříže se 

odpovědělo, že se na tomto podkladě nedá vyjednávati. Pak nebylo už jiné volby,“ uvedl 

doslova Černín (Národní listy,  3. duben 1918,  s. 1-2.). Jelikož Černínem podaný popis 

událostí neodpovídal skutečnosti (ve skutečnosti Francouzům Alsasko-Lotrinsko nabízel 

sám císař Karel), zveřejnil francouzský premiér Georges Clémenceau 12. dubna 1918 

první z dopisů císaře Karla I. vybízející k jednání o míru. Karel Habsburský sice územní 

ústupky Francii v podání Alsasko-Lotrinska, které Francii nabízel, takřka ihned 

dementoval, Černín na sebe nicméně vinu nevzal a popřel, že o dopise ví. Celá aféra 

fatálně zdiskreditovala Rakousko-Uhersko v očích Německa a urychleně ukončilo veškerá 

jednání mezi Londýnem a Vídní. 16. dubna 1918 Karel I. zprostil Černína úřadu. 

Výsledkem aféry bylo, že Rakousko-Uhersko přestalo ve válečné koalici s Německem hrát 

roli rovnocenného partnera a dostalo se de facto do vazalské role.  

                                                           
23Sixtovou aférou se nazývá událost, kdy skze Černínův projev došlo k odhalení existence tajných rozhovorů 

o separátním míru rakouského císaře Karla I. prostřednictvím Sixta Bourbonského a jeho deklarované 

podpoře myšlenky územních ústupků (Alsasko-Lotrinsko, Belgie) Francii poskytnutých na úkor Německa. 

Černín následně popřel, že o obsahu jednání věděl a svého panovníka poškodil (Cattaruzza, 2018, s. 15).   
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 „Odhalení mělo prudkou odezvu. Politické a vojenské vedení německé říše 

považovalo postup císaře Karla za zradu svazku obou středoevropských monarchií a ostře 

ve Vídni protestovalo,“ dodává Jan Galandauer  (1992, s. 82). Císař Karel se v návaznosti 

na Sixtovu aféru veřejně vzdal jakéhokoliv samostatného postupu ze strany Rakousko-

Uherska. 12. května 1918 podepsal Karel v německém hlavním stanu smlouvu, která podle 

interpretace Galandauera zbavila habsburskou monarchii jakéhokoliv samostatného 

rozhodování. „Rakousko-Uhersko přestalo hrát roli samostatného státu a plně se podřídilo 

Německu. Jakékoliv pokusy o uzavření separátního míru s habsburskou monarchií se staly 

bezpředmětnými,“ píše Galandauer (1992, s. 83). 

 Krach šancí na uzavření separátního míru s Rakouskem rezonoval ve Velké 

Británii.  „Francouzi zničili jakékoliv šance na vyjednávání Spojenců s rakouským 

císařem,“ uvedl k věci Arthur Balfour, britský ministr zahraničí. V Británii získali navrch 

příznivci zničené monarchie a Lloydu Georgeovi nezbyla žádná příležitost proto, aby 

pokračoval ve svých snahách odpoutat Rakousko-Uhersko od vlivu jeho německého 

spojence (Egedy, 2014, s. 49 ). 

 Clémenceauovo jednání kritizoval i ministr zahraničí Spojených států amerických 

Robert Lansing. Odhalení dopisů císaře Karla I. podle Lansinga vehnalo Rakousko do 

náruče Německa, takže zbývalo již jen vojenské řešení (Fejtö, 1991, s. 284). Ve svých 

pamětech Lloyd George uvádí: že pokud by na jaře 1918 bylo dosaženo separátního míru, 

rakouské císařství by existovalo a  namísto rozdělení do několika nezávislých států by bylo 

tuctem autonomních oblastí spadajících pod rakouskou korunu a pracujících společně pro 

společné zájmy (Lloyd George,  1936-1938, s. 1503). Podobný názor měl i jeden z 

nejblížších spolupracovníků Lloyda George Leopold S. Amery.  

 

1.3.2 Válečné cíle 

 Od počátku až do samotného konce první světové války chápali Spojenci  českou 

otázku jako součást širších problémů zahrnujících i jejich vlastní národní zájmy24. „V 

počátcích války byla oficiální prohlášení o válečných cílech záměrně neurčitá: závazek 

Dohody nepřekračoval proslulou deklaraci britského premiéra Herberta Henryho Asquitha 

                                                           
24 „Šlo o budoucnost Rakousko-Uherska, jeho spojenectví s Německem a německou hegemonií v Evropě, 
osvobození utlačovaných národů a celkové poválečné politické a územní uspořádání," píše Kalvoda 
(Kalvoda, 1998, s. 110). 
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z 9. listopadu 1914. Ta, ačkoliv se zmiňovala o „právech malých národů Evropy“, 

výslovně garantovala pouze bezpečnost Belgie a případně Srbska proti agresi mocných 

sousedů (Kalvoda, 1998, s. 110). Geopolitickým cílem Velké Británie bylo nepřipustit 

německou nadvládu v Evropě, což zůstalo prioritou až do konce konfliktu. V této věci 

existovala shoda mezi Velkou Británií a Francií. Mnohem méně shody mezi velmocemi 

ovšem panovalo v otázce poválečné budoucnosti Rakousko-Uherska.  

  Již na prvních volně definovaných závazcích dohodových mocností vůči 

československým požadavkům mělo významný podíl angažmá Spojených států 

amerických v roli jakéhosi prostředníka mírových jednání a rozhovorů. Tehdejší prezident 

USA Woodrow Wilson byl sice zpočátku silně přesvědčen o tom, že  Spojené státy musí 

zůstat mimo světový konflikt a již 4. srpna 1914 vyhlásily USA neutralitu (Mamatey, 

1957, s. 40). Zájem americké společnosti o světový konflikt ovšem během let postupně 

rostl. Roli v tom sehrálo i to, že byl vnímán skrze polaritu souboje mezi autokratickými 

režimy na jedné a demokracií na druhé straně, v přenesené rovině pak jako souboj mezi 

principem uznávání mezinárodních práv a dohod a právem silnějšího vůči menším a 

slabším protějškům (Mamatey, 1957, s. 40).  

 Navzdory oficiálně proklamované neutralitě bylo veřejné mínění americké 

společnosti od počátku války značně nakloněno ve prospěch Dohody. Wilson osobně pak 

od propuknutí války považoval za jednoznačně odpovědné z jejího rozpoutání Rakousko-

Uhersko a Německé císařství (Miller-Unterberger, 2000, s. 17). V květnu 1916 byl Wilson 

ještě co se týče možného sjednání míru v Evropě optimistou, vyjádřil naději na reálnou 

dosažitelnost úplného příměří a nabídl Spojené státy jako garanta a prostředníka mírových 

jednání (Mamatey, 1957,  s. 41).  

 Tomu, že bude míru v Evropě v dohledné době dosaženo, ovšem nenasvědčovala 

vyjádření britského ministerského předsedy Davida Lloyda George, který v září 1916 

veřejně prezentoval podporu „finálního a drtivého vítězství nad německým císařstvím 

(Miller-Unterberger, 2000, s. 19). Naděje na vyjednání míru ovšem posílily na podzim 

1916 se smrtí rakousko-uherského císaře Františka Josefa  I. (21. listopadu 1916), kterého 

v čele mocnářství nahradil jeho devětadvacetiletý, liberálně smýšlející následník Karel I 

(Mamatey, 1957, s. 42). Jen o den předtím došlo v USA k opětovnému zvolení prezidenta 

Woodrova Wilsona  (Miller-Unterberger, 2000, s. 20).  

 Z hlediska závazků Dohody vůči malým evropským národům, usilujícím o 



 
 

 
25 

samostatnost, však byl určitým způsobem relevantní až akt z prosince 1916, kdy americký 

prezident skrze diplomatické kanály odeslal stranám zapojeným do světového konfliktu 

požadavek, aby explicitně stanovily své válečné cíle, neboli podmínky, za kterých by 

mohlo být dosaženo míru (Mamatey, 1957, str. 45). Centrální mocnosti odmítly své 

válečné cíle deklarovat. Spojenci se ovšem rozhodli vyjít americkému prezidentovi vstříc a 

své válečné cíle deklarovat, k čemuž došlo 10. ledna 1917  (Galandauer, 1992,  s. 80). 

Jednalo se vůbec o první oficiální deklaraci válečných cílů Dohody (Kalvoda, 1998, s. 

128).  

 Britský kabinet zvažoval Wilsonovu nótu mezi 21. a 23. prosincem 1916. Odpověď 

byla koncipována na základě britsko-francouzské konference, která se odehrála mezi 26. a 

28. prosincem (Kalvoda, 1998, s. 128). V souvislosti s otázkou myšlenky emancipace 

malých národů Rakousko-Uherska se vůbec poprvé do oficiálního závazku států Dohody 

dostala zmínka o možném osvobození a autonomii Čechoslováků, neboť Dohoda ve svých 

válečných cílech požadovala osvobození Italů, Rumunů, Slovanů a Čechoslováků od cizí 

nadvlády. „Čechoslováci byli již do hotové nóty vsunuti na poslední chvíli (v důsledku 

Benešovy intervence25), a tak vznikl onen nelogický výčet, jako by Češi a Slováci nebyli 

Slovany,“ píše Galandauer (Galandauer, 1992, s. 80).  

 „Výraz osvobození z cizí nadvlády lze však interpretovat buď jako autonomii nebo 

jako samostatnost. Kdyby byla Čechům a Slovákům v Rakousko-Uhersku zaručena 

samospráva, monarchie by byla zachována. Ale kdyby Češi a Slováci získali nezávislost 

nebo by v důsledku nějakého historického zvratu dokázali převzít ve svých zemích vládu, 

Rakousko-Uhersko by bylo odsouzeno k zániku,“ píše Kalvoda (1998, s. 128). 

 Prohlášení mělo počátkem roku 1917 nemalou propagandistickou hodnotu. V té 

době rovněž vyvrcholily snahy o zviditelnění československého problému (Černý, 2014, 

s.50). V té době dostaly československé snahy o emancipaci rovněž nový impulz (Černý, 

2014, s.51). Samotné provolání ovšem nikterak nezavazovalo Spojence k rozbití 

Rakousko-Uherska. Představitelé Spojenců si dobře uvědomovali, že osvobození není totéž 

                                                           
25 Závazek vůči Čechoslovákům údajně přišel ze strany Francouzů díky zásluhám Edvarda Beneše, který 
vyvíjel silný tlak na francouzské ministerstvo zahraničí. Francouzští lídři posléze usoudili, že přidání závazku 
vůči Čechoslovákům dodá programu Dohody větší konzistenci. Edvard Beneš byl nicméně upozorněn na to, 
že závazek vůči Čechoslovákům není nepodmíněný a že jeho naplnění závisí na rozsahu případného vítězství 
(Mamatey, 1957, s. 46). 
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co samostatnost  (Kalvoda, 1998, s. 154)26. Závazek rozbít Rakousko-Uhersko v té době 

ještě dohodové mocnosti nepřijaly. Do svých válečných cílů nezahrnuly ani požadavek na 

vytvoření samostatného československého státu (Galandauer, 1992, s. 80). I tak ale zmínka 

o osvobození potlačovaných národů ve válečných cílech Dohody nemohla projít bez 

odezvy. Rakousko na ni reagovalo a 11. ledna 1917 zaslalo USA zprávu, ve které obvinilo 

mocnosti Dohody ze snah o zničení habsburské monarchie a pokračování války27 

(Mamatey, 1957, s. 47)28. Masaryk v té souvislosti do Seton-Watsonova časopisu The New 

Europe 22. února 1917 napsal, že i když netvrdí, že osvobození Čech je nejdůležitější 

otázkou války, válečné cíle Dohody bez něj nemohou být dosaženy. (Kalvoda, 1998, s. 

155).  

 I přes deklaraci válečných cílů Spojenců a významný krok vpřed v tomto ohledu se 

začátkem roku 1917 český zahraniční odboj opět dostal do slepé uličky. V té době se nad 

českými exilovými snahami ještě stále vznášela hrozba separátního míru (Kovtun, 1991, . 

77).  Rok 1917 představoval ve vývoji první světové války pomyslnou křižovatku. Kromě 

toho, že se na jaře 1917 připojily k dohodě Spojené státy, došlo k uzavření východní 

fronty, na západní frontu pak přispěchaly nové jednotky (Carteny, 2010, s. 3). Ideologický 

konflikt mezi centrálními mocnostmi a Dohodou tehdy získal novou podobu. Určitým 

bodem obratu byla právě podpora utlačovaných národů v deklarovaných válečných cílech 

Spojenců a fenoménu nacionalismu jako takového, píše Andrea Carteny Ibid).  

 Perspektiva ohledně nové budoucnosti Rakousko-Uherska se z pohledu mocností 

Dohody během první světové války změnila. Do roku 1917 měly vlády Francie, Anglie a 

Spojených států zájem na tom Rakousko-Uhersko zachránit. Před vyhlášením války 

Rakouska Srbsku (červenec 1914) se jen pár jednotlivců zabývalo myšlenkou, že by 

habsburská monarchie měla vůbec kdy být rozpuštěna (Carteny, 2010, s. 3). I tak byla ale 

habsburská monarchie z pozice Dohody v té době ještě stále vnímána jako jakýsi pilíř 
                                                           
26 Za této situace dostaly dohodové mocnosti 12. prosince 1916 od čtyř vlád centrálních mocností pozvání k 
zahájení mírových jednání (Kalvoda, 1998, s. 154). 
    
27 Třetího ledna 1917 Wilson dospěl k závěru, že hlavním principem, na jehož základě by trvalého míru v 
Evropě mělo být dosaženo, mělo být právo na národní sebeurčení. Tento princip zcela logicky vedl 
k teritoriálním a národnostním otázkám (Mamatey, 1957, s. 47). 
 
28 Rakouský ministr zahraničí Černín zprávu rovněž doplnil prohlášením poslaneckých klubů Čechů, 
Jugoslávců, Ukrajinců, Italů a Rumunů ve vídeňském parlamentu, ve kterém vyjadřovali loajalitu vůči 
mocnářství. Prohlášení si byla navzájem podobná. České například tvrdilo, že Češi považují za nejlepší 
možnost své vlastní existence a vývoje začlenění v rámci habsburské monarchie a zaštítění habsburským 
žezlem. Účelem tohoto Černínova opatření bylo zmást státy Dohody i Wilsona (Mamatey, 1957, s. 48). 
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stability (Carteny, 2010, s. 4).  

 Ještě  22. ledna 1917 Woodrow Wilson v americkém senátu ve známém proslovu 

„Peace without victory“ (mír bez vítězství) zdůrazňoval nutnost, aby si USA v souvislosti 

se světovou válkou nadále zachovávaly neutralitu (Mamatey, s. 56). Jen několik měsíců 

poté, v dubnu 1917, ji však Spojené státy ztratily a vstoupily do světového konfliktu na 

straně Dohody, když vyhlásily válku Německu a v prosinci téhož roku i Rakousko-

Uhersku29. Vstup Američanů do války Wilson zdůvodnil „křížovou výpravou za 

demokracii“. Jejím cílem mělo být osvobození národů malých i velkých a realizace jejich 

práva na demokracii a na to zvolit si svobodně způsob života a vládu ve své zemi 

(Mamatey, s. 69).  

 Rok 1918 byl silně ovlivněn jakousi „morální misí“ Spojených států odstartovanou 

deklarací tzv. Wilsonových Čtrnácti bodů 8. ledna. Wilson v nich definoval principy, na 

základě kterých mělo být trvalého míru dosaženo. Z hlediska požadavku československé 

samostatnosti se jako nejvíce relevantní jevily ty přiznávající každému národu právo na 

volbu vlastního státního zřízení a právo na státní suverenitu a územní integritu i pro malé 

národy. V době, kdy principy definoval, si americký prezident nebyl vědom potenciálního 

dopadu aplikace těchto principů na některé z mocností tzv. Osy (konkrétně na habsburskou 

a Osmanskou říši) (Mamatey, s. 41). V 10. bodě tohoto provolání zmiňoval americký 

prezident národy Rakouska-Uherska a vyslovoval se v tom smyslu, že by si Spojené státy 

přály jejich vývoj v souladu s co možná nejvíce svobodnými možnostmi (Carteny, 2010, s. 

4).  

 Tento bod se k problematice národů Rakouska vztahuje napřímo. „Národům 

Rakouska, jejichž místo mezi národy si přejeme vidět zabezpečeno a zajištěno, by měla být 

poskytnuta nejsvobodnější příležitost autonomního rozvoje,“ píše Wilson a nadále 

s opatrností hovoří pouze o autonomii (Kovtun, 1991, s. 84). Možnost, že by po skončení 

světového konfliktu habsburská monarchie zůstala zachována, tak stále existovala (Miller, 

Unterberger, 2000, s. 17). I tak se ale jednalo o unikátní a významný krok. Britská a 

Francouzská pozice v této době takto vstřícná ještě nebyla. V zatím dostupných archivech 

dokumentujících obsah tajných jednání Francie a Británie o separátním míru s Rakouskem 

                                                           
29 Jako důvod vstupu do války posloužilo uvolnění restrikcí a potopení několika plavidel. 2. dubna 1917 měl 
Wilson vystoupení v kongresu, ve kterém bilancoval oběti ponorkové války a vyzval ke vstupu USA do 
konfliktu proti Německu za účelem obrany amerických zájmů na otevřeném moři. Rovněž v něm popsal 
příčiny války a z jejího propuknutí jednoznačně obvinil vlády německých národů (Mamatey, s. 68). 
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mezi lety 1917 až 1918 není o eventuální samostatnosti českých zemí ani zmínka (Kalina, 

1982, s. 45).  

 Dokonce ani na jaře 1918 si ovšem Masaryk nemohl být jist, že se svými 

požadavky nakonec uspěje. V létě 1918 dodalo československému exilu sebevědomí 

uznání Čechoslováků jako národa ze strany Francie a Velké Británie. Ovšem ani pouhých 

několik měsíců před vyhlášením samostatného Československa nebyla „žádná ze 

spojeneckých zemí ochotna závazně prohlásit, že bude bojovat až do rozdrcení Rakouska“ 

(Kovtun, 1991, str. 17). Státy Dohody sice deklarovaly osvobození Čechů a Slováků za 

jednu z podmínek možného míru. Nicméně závazek, že tato je uskutečnitelná jen mimo 

rámec habsburské monarchie z jejich strany nepřišel (Kovtun, 1991, s. 17). K postupnému 

rozpuštění habsburské monarchie však vedla mezi koncem října a začátkem listopadu 

1918 její vojenská porážka, přičemž rozpad přišel v důsledku toho, že již byly připraveny 

alternativy k její existenci. Ty si získaly podporu velkých částí obyvatel i politiků. Byl to 

proces, který začal na jaře roku 1918 ve válečných kabinetech a mezi odpovědnými 

politiky západních mocností (Cattaruza, 2018, s. 17).  

 

1.3.3 Legie jako klíč k uznání 

 Masaryk nepovažoval původně Spojené státy za faktor, který by byl z hlediska boje 

za českou a slovenskou nezávislost rozhodujícím (Kovtun, 1991, s. 80). Podle jeho názoru, 

který přetrvával během prvních třech let války, se zápas za samostatné Československo 

měl vybojovat především ve Francii a v Anglii. S tím, jak role amerického prezidenta 

Woodrowa Wilson coby určitého morálního vůdce světa v souvislosti s jeho mírovou 

agendou začínala sílit, si ale význam USA začal čím dál víc uvědomovat i Masaryk  

(Kovtun, 1991, s. 80). Finální etapa úsilí za vznik československého státu se odehrála 

právě ve Spojených státech, kam Masaryk zamířil z Ruska, kde organizoval legionáře, 8. 

března 1918 přes Sibiř a Japonsko  (Kalvoda, 1998, s. 252). Do Washingtonu dorazil až  9. 

května 1918. Masarykovy cíle v USA byly následující.   

 Na prvním místě chtěl Masaryk zařídit námořní transport pro československé 

legionáře na Sibiři tak, aby mohli být transportováni na západní frontu do Francie. 

Masaryk odhadoval význam početné národní armády pro prosazení samostatnosti. Na 

západní frontě chtěl  velkou československou armádu na straně Spojenců, jelikož se 
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domníval, že výsledek války bude rozhodnut právě zde30. Legie měly po vítězství 

Spojenců vstoupit na území Čech od západu coby osvobozující síla. Druhým cílem, se 

kterým Masaryk do USA zamířil, bylo získat ze strany Američanů uznání Československé 

národní rady, jíž byl formálně prezidentem (Kalvoda, 1979, s. 86).  

Československé legie v Rusku skutečně získaly pozornost Spojenců, ovšem v poněkud 

odlišném světle, než si Masaryk přál. Během náročné cesty Masaryka do Spojených států 

proběhla mezi Spojenci intenzívní diplomatická aktivita zabývající se myšlenkou vojenské 

intervence v Rusku. Když Masaryk dorazil do Japonska, kontaktoval jej americký 

velvyslanec Roland S. Morris a požádal jej, aby připravil memorandum na téma Ruska a 

Bolševismu pro prezidenta Spojených států. Masaryk memorandum sepsal ještě během 

zastávky v Tokiu (tzv. Tokijské memorandum).  

 Pojal jej ovšem zřejmě trochu odlišně, než Spojenci očekávali. Doporučil v něm 

bolševickou vládu uznat, přičemž argumentoval, že pokud budou mít Spojenci s bolševiky 

dobré vztahy, budou je moci pozitivně ovlivňovat. Morrisovi rovněž sdělil, že je velmi 

silně proti myšlence spojenecké intervence v Rusku. V tokijském memorandu také 

zdůraznil význam toho, aby se celá československá armáda  z Ruska přesunula do Francie 

na západní frontu. Mezitím ovšem Francie s Británii navrhly možnost využít pro 

intervenci československé legie u dr. Edvarda Beneše v Paříži (Kalvoda,1979, s. 87). 1. 

dubna 1918 Beneš tento návrh odmítl a poznamenal k tomu, že právě díky legionářům a 

jejich možnému využití proti bolševikům se v očích Spojenců stala na jaře 1918 

Československá národní rada „čímsi významným“, píše Kalvoda (Ibid). Masarykův návrh 

na uznání bolševické vlády zavřel budoucímu prvnímu československému prezidentovi ve 

Washingtonu zprvu řadu dveří, které musel posléze s využitím svých konexí složitě 

otevírat31.  

 Při příležitosti Masarykova příjezdu připravil Albert H. Putney z amerického 

ministerstva zahraničí za pomoci Karla Perglera z Českého národního sdružení (Bohemian 

National Alliance) memorandum pro amerického ministra zahraničí Roberta Lansinga s 

                                                           
30 Masaryk počítal s tím, že se českoslovenští vojáci dostanou společně se západními silami do Čech ze 
západu, od Berlína a přes Drážďany. Důvodem, proč Masaryk preferoval tuto variantu, bylo i to, že si přál, 
aby byl budoucí samostatný československý stát orientován právě na západní Evropu (Kalvoda, 1979, s. 86). 
31 V oficiálních kruzích byl ještě 9. května 1918 kvůli svým smířlivým postojům k bolševické vládě Masaryk 
osobou spíše „nechtěnou (Kalvoda, 1979, s. 88). 
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názvem „Slované Rakousko-Uherska“32. Dokument zdůrazňoval, že české země byly 

historicky nezávislou monarchií, ve které byli panovníci voleni a že se Habsburkové 

českou státnost pokoušeli potlačit, avšak zničit ji se jim nepodařilo (Kalvoda, 1998, s. 

259). „Čechy mají právo ukončit svůj dynastický poměr k Rakousku a Spojené státy i 

Spojenci by měly toto právo uznat,“ stálo v memorandu. V dalším kratším memorandu pro 

prezidenta Putney doporučil, aby Spojené státy vydaly prohlášení, ve kterém by uznaly 

české země za nezávislou a volenou monarchii, prohlásily, že je současná habsburská 

vláda protiústavní a že Češi mají jako národ právo ji odmítnout, aniž by se tím dopustili 

zrady. Text zároveň obsahoval doporučení, aby USA uznaly Národní radu za skutečného 

zástupce československého národa a to z toho důvodu, že v českých zemích neexistuje 

vláda, která by mohla být považována za legitimní. Díky aktivitě Českého národního 

sdružení a Slovenské ligy byla vláda Spojených států nakloněna požadavkům 

československého zahraničního odboje příznivě již před Masarykovým příjezdem 

(Kalvoda, 1998, s.259).33 34  

 Průlom pro československou otázku přichází mezi 29. květnem a 3. červnem 1918. 

Britského ministerského předsedu Lloyda George a amerického prezidenta Woodrowa 

Wilsona v té době přiměl k vyslovení podpory nezávislosti národů habsburské monarchie 

souběh dvou událostí. První bylo zastavení německé ofenzívy na západě začátkem dubna 

1918 a takřka ve stejné době konec veškerých nadějí na separátní mír v důsledku 

propuknutí tzv. Sixtovy aféry (viz kapitola 1.3.1. s. 22), v jejímž důsledku se Rakousko ve 

válce dostalo do podřízeného postavení vůči Německu (Cattaruzza, 2018, s. 15).   

 29. května vyjádřil sympatie k národním aspiracím Čechoslováků a Jugoslávců 

jménem USA ministr zahraničí Robert Lansing. 30. května 1918 Lansing v memorandu 

pro prezidenta uvedl, že je žádoucí rozčlenit Rakousko-Uhersko mezi jeho jednotlivé 

národy. „Vojenská dohoda mezi Rakousko-Uherskem a Německem z 12. května 1918 

podřizuje podle zpravodajů veškerou vojenskou organizaci Rakousko-Uherska na dvacet 

let pod německou kontrolu. Podrobení se rakouského císaře Německu a jeho cesta do 

                                                           
32 Před audiencí u prezidenta Woodrowa Wilsona Masaryk navštívil Boston, New York, Pittsburgh a další 
města. 
  
33 Tomuto napomohly dvě události: ruská revoluce v roce 1917, a vstup USA do války, zvláště americké 
vyhlášení války Rakousko-Uhersku z prosince 1917 (Kalvoda, 1998, s. 259) 
 
34 V Chicagu, kam dorazil 5. května 1918, byl Masaryk vítán jako hrdina. Podle tisku jej na ulicích vítalo 
více než 100 tisíc lidí (Kalvoda1998, s. 264). 
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německého hlavního stanu s cílem demonstrovat loajalitu vyloučily jakoukoliv možnost 

odloučení obou monarchií,“ zmiňuje Lansingovo memorandum Kalvoda  (1998, s. 273) 

„Jestliže bude Rakousku povoleno udržet si dosavadní územní rozsah, německý císař bude 

ovládat miliony lidí krajně nepřátelských k Němcům, kteří budou takto porobeni“ (ibid). 

Lansing vybídl za těchto podmínek k revizi dosavadní politiky. „Z hlediska nového vývoje 

se ministrovi zdálo, že „Rakousko-Uhersko musí být jako říše v podstatě vymazáno. Mělo 

by být rozděleno mezi národnosti v něm žijící a jako velmoc by už nemělo existovat. 

Poláci, Češi a další národy toužící po samostatnosti a nenávidějící cizí nadvládu, nesmějí 

být uvrženi do pruského jařma tím, že zůstanou provinciemi Rakousko-Uherska. Bylo by 

zločinem je k tomu nutit a bylo by pošetilostí, kdyby to svět dovolil,“ píše Kalvoda. (1998, 

s. 273). Ještě předtím, 29. května 1918 Lansing veřejně uvedl v souvislosti s uskutečněným 

kongresem  utlačovaných rakousko-uherských národů,  jenž se konal téhož roku v dubnu, 

že národní aspirace Čechoslováků mají nejupřímnější sympatie americké vlády (Kalvoda, 

1998, s. 271). 

 30. května 1918 Masaryk společně s představiteli České národní aliance, Slovenské 

ligy a Aliance českých katolíků vytvořili Pittsburskou dohodu, která definovala, že nový 

stát bude založen na vzájemné rovnosti obou národů a autonomii Slovenska (Slováci se 

obávali, že by mohli být českou většinou počeštěni). 3. června 1918 se Masaryk dostal k 

Lansingovi. V ten samý den britská vláda deklarovala vůli oficiálně uznat 

Československou národní radu. V den audience rovněž New York Times přetiskly zprávu 

agentury Associated Press o tom, že v Rusku propuklo spiknutí proti bolševikům a že 

Československé jednotky obsadily důležité železniční křižovatky a uzly35 36.  

 Dveře do oficiálních struktur Washingtonu Masarykovi nakonec otevřely 

československé legie (Kalvoda, 1979, s. 89)37. Již 8. května přitom Wilsonovi v dopise 

vyjádřil za Masaryka přímluvu jeho americký spojenec Charles R. Crane, když mu psal: 
                                                           
35 Skutečnost, že Masaryk musel měsíc čekat na audienci navzdory skvělým kontaktům na ministerstvo 
zahraničních věcí a mnoha intervencím v jeho prospěch ze strany veřejně známých osobností Spojených států 
byla se vší pravděpodobností zapříčiněna nepříznivě naladěným tiskem a chladným přijetím, jehož se mu ve 
Spojených státech dostalo kvůli jeho názorům na situaci v Rusku a kategorickému odmítání návrhů na 
ozbrojenou intervenci (Kalvoda, 1998, s. 268). 
 
36 Plán, který americká vláda začala zvažovat, zahrnoval využití československých legionářů coby síly 
kontrolující železnici v Rusku k udržení komunikace mezi evropskou částí Ruska a Vladivostokem. Masaryk 
plán, se kterým jej Lansing seznámil, ovšem odmítl a naléhal, aby mu USA pomohly s transportem 
československých legionářů z Ruska do Francie (Kalvoda, 1979, s. 89). 
 
37 Protibolševické povstání v Rusku začalo 25. května 1918.  
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„Doufám, že najdete čas pro rozmluvu s profesorem Masarykem, který Vám může prospěti 

ve Vašem světovém programu“ (Kalina, 1982, str. 65). Masaryk se tedy k Wilsonovi dostal 

až po poměrně dlouhém čekání. 19. června 1918 se setkal s prezidentem Wilsonem osobně 

a lobboval u něj za vytvoření samostatného Československa38.  Masaryk byl Wilsonem 

přijat po celkem šesti týdnech čekání na audienci. Ve svých pamětech připouští, že to byla 

sibiřská anabáze legií, co připoutalo Wilsonovu pozornost a „probudilo v něm dobrou vůli“ 

(Kalvoda, 1979).  Masaryk v pamětech dále uvádí, že s Wilsonem hovořil o nutnosti 

rozdělit Rakousko-Uhersko. Kromě toho požádal Wilsona o pomoc s převozem 

československých vojáků ze Sibiře do Francie (Kalvoda, 1998, s. 277). Wilsonův hlavní 

zájem nespočíval v Rakousko-Uhersku ale v legii a jejím použití pro obnovení pořádku v 

Rusku. Čeští legionáři měli Wilsonovi posloužit jako efektivní síla, jádro odporu proti 

bolševikům (Kalvoda. 1979, s. 91). 

 Masaryk tuto myšlenku během schůzky odmítl a trval na přesunu legií do Francie. 

Argumentoval tím, že početně omezená intervence o 50 až 100 tisíců mužů stejně v Rusku 

ničeho nedosáhne. Na druhé straně se stavěl za myšlenku japonské intervence a 

znovuotevření východní fronty (Kalvoda, 1979, s. 91). O několik dní později, 23. června 

1918, se s Masarykem opět setkal americký ministr zahraničí Lansing a opakovaně se ptal 

na možné využití Čechů na Sibiři coby policejní síly proti bolševikům. Zajímavostí je, že 

ačkoliv Masaryk Lansingovi jasně deklaroval, že legionáři zachovají neutralitu a do bojů v 

Rusku se nezapojí, americký ministr zahraničí prezidentu Wilsonovi přesto využití 

československých vojsk  k obsazení transibiřské železnice doporučoval, kromě toho pak i 

to, aby jim vláda USA poskytla podporu (Kalina, 1982, str. 89).   

 Masaryk trval na svém, ovšem situace na Sibiři se vyvíjela poněkud odlišně. Ještě v 

den, kdy byl Masaryk ochoten legionáře odzbrojit jenom proto, aby zajistil jejich bezpečný 

průchod do Francie, se legionářská posádka Vladivostoku odklonila od jím zamýšlené 

politiky nevměšování se a rozhodla se vyslat část mužů zpět, aby zajistili ozbrojenými 

silami průchozí komunikaci pro své spolubojovníky. Došlo ke střetu a od té chvíle začala 

legie z praktických hledisek spolupracovat se Spojenci. Vůdci legionářů ve Vladivostoku 

začali od Spojenců žádat podporu. USA byly ochotné jim vyjít vstříc. Jedinou překážkou 

byl Masaryk, který se držel politiky nevměšování do ruských záležitostí a trval na 

                                                           
38 Tím, kdo schůzku zprostředkoval, byl chicagský  kongresman českého původu Adolph J. Sabath, který 16. 
června sepsal prezidentovi žádost o přijetí Masaryka (Kalvoda, 1998, s. 276). 
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transportu legionářů do Francie“39. V červnu 1918 ovšem legie prakticky a spontánně proti 

bolševikům intervenovaly nezávisle na jeho názoru.  

 

 V rozhodujícím okamžiku války Čechoslováci bojující v Rusku odmítli poslušnost 

svému velení, Československé národní radě a především Masarykovi. Takzvaná 

legionářská anabáze, v jejímž důsledku nakonec legie kontrolovaly nejen transibiřskou 

magistrálu, ale Sibiř, východní Rusko a sever Asie započala 27. května 1918 a až ona se 

svými úspěchy přinesla dostatečnou, mezinárodní pozonost vůči emancipačním snahám a 

ambicím československého hnutí (Kalina, 1982, str. 47)40.  

 Vzniklé situace využil Beneš, který za zapojení československých legionářů žádal 

uznání Československé národní rady (Kalvoda, 1979, s. 96). Následně se daly věci do 

pohybu. 15. července 1918 zaslal Masaryk Benešovi telegram, ve kterém uvedl, že uznání 

Československé národní rady coby provizorní vlády nově vznikajícího národního státu 

díky zapojení československých legií nabylo pro Spojence naléhavosti41. 20. července 

1918 Masaryk otevřeně ocenil akce legií v tajné příloze svého memoranda, které zaslal 

americké vládě a ve kterém ji žádal o uznání Československé národní rady. „Uznání se 

stalo prakticky nezbytným. Disponuji třemi armádami (v Rusku, Francii a Itálii), jsem 

pánem Sibiře a poloviny Ruska a přesto jsem ve Spojených státech stále pouze jako 

soukromá osoba,“ napsal Masaryk (Kalvoda, 1979, s. 96).  

 Právě ozbrojené povstání proti bolševikům a odklon od Masarykovy politiky 

neutrality vůči Rusku vytvořilo v USA příznivé klima a přineslo americké uznání 

Československé národní rady, uvedl Kalvoda (Kalvoda, 1979, s. 96). Spontánní odpor 

                                                           
39 „Ne všichni představitelé československého zahraničního exilu sdíleli Masarykův odpor vůči zapojení legií 
na potenciální intervenci směřující k obnovení východní fronty. Milan Rastislav Štefanik, člen 
Československého národního výboru, odmítl Masarykovu politiku k Rusku již v únoru 1918, když Masaryk 
odmítl požadavky Spojenců na to, aby přivedl legionáře na rumunskou frontu či k Donu, aby zachránili 
frontu na východě. Štefánik, francouzský armádní důstojník, rovněž silně nesouhlasil s Tokijským 
memorandem, ve kterém Masaryk volal po uznání Bolševiků jako de facto vlády Ruska," píše Kalvoda. 
Beneš oproti Štefánikovi s potřebou dostat československé legionáře do Francie souhlasil. (Kalvoda, 1979, s. 
94). 
 
40 Britská vláda poprvé vážně projevila zájem o československé hnutí po vítězství legionářů v bitvě u 
Bachmače 8 až 13. března 1918, kdy si legionáři silou vynutili volný průjezd po železnici přes Kursk a dále 
na Sibiř. Teprve poté vešla Britská strana do nepřímého kontaktu s Československou národní radou (Kalina, 
1982, str. 46). 
 
41 7. února 1918 byla totiž československá armáda v Rusku prohlášena za součást francouzské armády, takže 
prakticky formálně vzato na Sibiři proti bolševikům vedla ozbrojené aktivity Francie.  
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legií proti bolševikům, který Masaryk nechtěl posvětit a který neschvaloval, byl nakonec 

tím, co mu ve Washingtonu vydobylo popularitu a otevíralo dveře (Kalvoda, 1979, s. 90). 

„Noviny podávaly zprávy o úspěších Čechů v Rusku a na Sibiři, mnoho listů nazývalo 

tuto aktivitu restaurací národního Ruska s pomocí českých legionářů,“ dodává Kalvoda k 

ohlasům v tehdejším tisku42. 

 28. června 1918 země Dohody deklarovaly cíl osvobodit všechny slovanské národy 

z rakouské nadvlády (Galandauer, 1988, s. 33). Následovalo uznání československých 

legionářů coby vojenské síly bojující na straně spojenců  a koncem června 1918 vůbec 

první uznání Československé národní rady, které přišlo 30. června 1918 ze strany Francie. 

9. srpna 1918 v takzvané Balfourově deklaraci uznala Velká Británie československé legie 

za součást ozbrojených sil Dohody a Československou národní radu za budoucí provizorní 

vládu československého státu. 3. září 1918 pak Československou národní radu uznala i 

vláda Spojených států amerických a 9. září Japonsko (Galandauer, 1988, s. 34).  

 Tím se cesta ke vzniku samostatného Československa otevřela. 14. října 1918 

oznámil Beneš státům Dohody prostřednictvím nóty ustanovení prozatímní 

československé vlády. V ten samý den vystoupil Masaryk se slavnostní deklarací 

nezávislosti, která je podle místa svého vzniku známá jako Washingtonská deklarace 

(Galandauer, 1988, s. 34).  

 Krátce předtím ještě probíhaly poslední diplomatické pokusy o záchranu 

Rakousko-Uherska. Koncem září 1918 německé velení zaslalo Wilsonovi návrh na 

dojednání míru na základě jeho čtrnácti bodů, které ale původně Německo v lednu 1918 

odmítlo. 16. října 1918 vydal rakouský císař Karel I. manifest, ve kterém navrhl 

federalizaci rakouské poloviny monarchie na základě principu národního sebeurčení 

(Cienciala). 18. října 1918 odpověděly Spojené státy, že 14 bodů je překonáno a oznámily, 

že již Československou národní radu uznaly jako prozatímní vládu stejně jako národní 

požadavky Jihoslovanů. Nejsilnější stát Dohody tak v tento okamžik požadoval rozbití 

Rakousko-Uherska a vytvoření následnických národních států na jeho území. 

Československá nezávislost byla vyhlášena v Praze, 28. října 1918. 14. listopadu zvolila 

Československá národní rada T. G. Masaryka, který byl ještě stále na území Spojených 

                                                           
42Masaryk a Britové se přikláněli k myšlence provést intervenci na Sibiři prostřednictvím Japonska. 
Američané byli proti tomuto kroku ze dvou důvodů: báli se posílení Japonska na Dálném východě a narušení 
rovnováhy moci, a byli si vědomi toho, že by v Rusku byl tento krok extrémně nepopulární a Rusové by se 
sjednotili. Od rusko-japonské války byli Japonci v Rusku extrémně nepopulární (Kalvoda, 1979, s. 90). 
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států amerických, prezidentem. Všechny tyto události se odehrály několik měsíců před 

začátkem mírových konferencí ve Versailles. Ani během samotné mírové konference ve 

Versailles se československá delegace vedená dr. Edvardem Benešem vůči svým 

požadavkům nesetkala s žádným výrazným odporem.   

 

 

 2 Analytická část: reflexe československé otázky ve vybraném 

anglofonním tisku mezi lety 1914-1918 
 

2.1. Československý exil a anglofonní tisk 

 Období první světové války bývá považováno za dobu vzniku a rozvoje 

propagandy v masovém měřítku (Orzoff, 2009, s. 4). Nositelem tehdejší propagandy byl 

především tisk. Propagandistické metody používaly všechny strany zapojené do světového 

konfliktu. V reakci na deklarovanou neutralitu Spojených států vznikl v září 1914 ve 

Velké Británii orgán zvaný Neutral Press Commitee, jehož úkolem bylo ovlivňovat 

žurnalisty, ze spojeneckých i neutrálních zemí (Hájková, 2011, s. 52).   Ze strany působení 

centrálních mocností lze zmínit případ žurnalisty Sylvestera Vierecka, který v USA na 

počátku války založil proněmecky orientované médium The Fatherland a snažil se s ním 

získat vliv v předních amerických tiskovinách. Úspěšně se mu to podařilo pouze v 

periodiku New York Evening Mail (Hájková, 2011, s. 55). 

 Ve vzájemném souboji propagand jednotlivých mocností se snažila uspět i ta 

vedená proponenty myšlenky československé samostatnosti a představiteli 

československého exilu. Cílem této aktivity bylo přesvědčit veřejnost spřátelených i 

neutrálních států o oprávněnosti nároku na národní samostatnost. Jedním z hlavních cílů 

této agendy bylo upozornit na to, že Češi a Slováci existují jako „civilizovaný národ s 

vlastní kulturou, historií a právem na samostatný stát, který jsou zároveň schopni si sami 

spravovat. O nutnosti vedení rozsáhlé tiskové kampaně ve jménu československé věci byl 

ostatně přesvědčen i sám lídr československého exilu Masaryk“ (Hájková, 2011, s. 55).  

 Jednou z cest vedení této kampaně bylo zřizování vlastních československých 
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exilových periodik43. Existovala ovšem i silná snaha dostávat názory a myšlenky blízké 

československé samostatnosti přímo na stránky cizojazyčných novin (Hájková, 2011, s. 

57). Motivací byla šance na oslovení daleko širšího počtu čtenářů. Vzhledem k významu 

Spojených států amerických a tamní silné krajanské komunitě, byli pro československý 

exil například v USA anglicky mluvící čtenáři velmi důležití (ibid). Stát se pravidelným 

přispěvatelem velkého amerického deníku však nebylo snadné a za celou dobu se to 

nepodařilo žádnému z lidí blízkých československému exilu, byť například v této oblasti 

vyvíjel aktivity Emanuel Voska, který se snažil československému exilu vytvořit možné 

pole tiskových aktivit (Hájková, 2011, s. 58).    

 Exilové myšlenky ovšem do anglofonních novin pronikaly. Prvním způsobem bylo 

předávání informací vybraným redaktorům, druhým pak publikace článků v rubrice dopisy 

čtenářů, kterou tehdejší americká periodika obsahovala. I tyto aktivity byly 

propagandisticky usměrňovány z vyšších míst exilového hnutí a to například, v jakém 

duchu mají být dopisy redakcím laděny a podobně (ibid).  

 Dalším způsobem, jak dostat své myšlenky do běžného tisku, který Čechoslováci 

později využívali, byla snaha proniknout do amerických novin skrze jejich zahraniční 

dopisovatele v Evropě. S návrhem dodávat zahraničním zpravodajům amerických novin 

informace o požadavcích amerických, československých krajanů a posléze rovněž v 

souvislosti s Wilsonovým stanoviskem týkajícím se osvobození malých národů v Evropě 

údajně přišel představitel československého exilu Ludvík Fischer (Hájková, 2011, s. 58). 

Zahraniční dopisovatelé nároky posléze zpracovali a výsledný článek zaslali svým 

novinám či tiskové agentuře, pro kterou pracovali, do Spojených států. Jedním ze záměrů 

této aktivity bylo obejít tehdejší striktní redakční politiku amerického tisku, který k 

přetištění článků  od českých a slovenských krajanů pod jejich vlastním jménem 

přistupoval obezřetně. Redakční materiál od některého ze svých korespondentů ovšem 

přijímali lehce. V případě, že se článek prezentující československé požadavky či úhel 

pohledu objevil v nezaujatém periodiku, měl dopad větší propagační váhu a hodnověrnost, 

než kdyby byl vytištěn v některém z krajanských periodik (Hájková, 2011, s.  58).   

 Významnými pro šíření myšlenek československého exilu a blízkých 

československému národnímu hnutí byla i pomyslná centra československé propagandy, 

                                                           
43

 V srpnu 1915 vzniká exilový titul Československá samostatnost, který v zahraničním působení 
československého exilu sehraje významnou roli. 
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zvláštní tiskové agentury, které se podařilo hlavním představitelům prvního odboje 

vytvořit v západních metropolích (Orzoff, 2009, s. 24). Cílem působení těchto center bylo 

vytvořit to, co historička Andrea Orzoffová nazývá „příběhem o Češích coby národu 

hodnotově a politicky zakotvenému na Západě, který touží po nezávislosti“ (ibid). 

Orzoffová jej definuje jako představu o „demokratických“ a „mírumilovných“ Češích 

utlačovaných autoritářskými a reakcionářskými Rakušany, za jejichž vlády došlo téměř k 

vymření českého národa (Orzoff, 2009, s. 11). 

 Z historických a kulturních témat čerpala československá propaganda i ve 

Spojených státech, kde bylo jejím cílem představit český národ jako součást civilizované 

Evropy (Hájková, 2011, s. 59). Záležitostí, u nichž existoval ze strany exilového hnutí 

zájem o to, aby byly pokryty v tisku, byly v USA i akce a aktivity zdejších krajanských 

komunit. Hlásnou troubou myšlenek československé samostatnosti a světonázoru 

exilového hnutí pak byl ve Velké Británii titul The New Europe, který byl i za tímto 

účelem založen. 

 

2.2  Cíle analytické části  a metody  

 Druhá část diplomové práce je analýzou vybraného souboru článků, vztahujících se 

k otázce československé státní nezávislosti/samostatnosti, publikovaných  v anglofonním 

denním tisku  v době  1. světové války. Časové ohraničení bylo konkretizováno obdobím  

1.1. 1914 - 30. 9.   1918.  Zvolenou metodou analýzy je popisná forma kvalitativního 

výzkumu, jejímž cílem je identifikace témat, která byla v souvislosti s  hnutím za 

československou nezávislost a národní emancipaci reflektována v britských a amerických 

denících. Identifikovaná témata byla posléze strukturována do narativních rámců, 

obecnějších kognitivních schémat, jejichž prostřednictvím lidé organizují a interpretují 

poznatky, fakta a události44, v tomto případě téma možného osamostatnění a samostatné 

národní existence Čechů a Slováků. Konečným smyslem bylo generování a interpretace 

mediálních rámců souvisejícími s československým exilovým hnutím ve vybraném 

zahraničním tisku. Záměrem bylo také zjistit, jak se mediální rámce shodují s archivními 

dokumenty. 

                                                           
44 Sociologickou tradici rámcování/rámování založil Erving Goffman v díle Frame analysis: an essay on the 
organization of experience z roku 1974, v mediální analýze ji rozpracoval R.M. Entman (Entman, 1993).  
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 Přístup rámcování neboli rámování bývá nejčastěji užíván na poli sociologie a 

mediálních studií. Rámce mohou být považovány za diagnostickou, preskriptivní a 

mobilizační výpověď (Nekola et al, 2011). Rámcování je obecně definováno jako možnost 

aktéra, v tomto případě autora publikovaných textů, ovlivnit myšlení a jednání dalších 

aktérů (čtenářů tisku) skrze nastolení a pojetí debaty, uspořádání faktů a volbu narativu. 

Rámce organizují fakta a informace do systému volby, asociací a naopak zamlčení či 

vyloučení z debaty. Analýza umožňuje jejich rekonstrukci ze souboru relevantních výroků 

jednotlivých a rozličných aktérů.  

 Teorie rámců stojí na předpokladu, že výpovědi, fakta i popisy jsou komponovány 

ve významových kontextech a vytvářejí obecnější kognitivní struktury. V případě této 

diplomové práce jsou rámce konstruovány ze  souboru identifikovaných témat interpretací 

textu podle hermeneutické tradice. Intuitivní angažmá výzkumníka je v této metodě 

tolerováno.  

 Pro výběr článků  byly použity zdroje internetových archivů British Newspaper 

Archive, Newspapers.com, New York Times a internetový archiv deníku The Times, 

Masarykův archiv Masarykova ústavu AV ČR. V orientační fázi byla použita relevantní  

klíčová slova: Czechoslovakia, Czechoslovak, Bohemia, Bohemian, Czech, Masaryk 

vyskytující se v článcích ve vymezeném období. Protože se ale počty publikovaných 

výstupů v britském tisku pohybovaly v řádu desítek tisíc, bylo jako filtr použito klíčové 

slovo Masaryk, obsažené v kategorii „article45„. V  britském tiskovém archivu tak bylo 

nalezeno  212 článků. V archivech vybraných  amerických deníků bylo hledáno s použitím 

všech původně zvolených klíčových slov (Czechoslovakia, Czechoslovak, Bohemia, 

Bohemian, Czech, Masaryk. ) a  nalezeno celkem 197 článků  

 Z výzkumného souboru  byly vyloučeny články, které se opakovaly jako přetištěné.  

Stanovení výzkumného souboru se opírá o kvalitativní metodologický postup zejména 

komplementární kvalitativní analýzy metodou interpretativního sociologického čtení 

(Kronick, 1997). Jedná se o přístup, který umožňuje hlubší porozumění smyslu textu. 

Důraz je přitom kladen na propojování „faktů“ a „hodnot“ a hledání významu uvnitř 

materiálu v kontextu, uvnitř něhož vznikl (Kronick, 1997, s. 59)46. Do analýzy byly 

                                                           
45 Předmětem analýzy byly pouze výstupy ve formátu článků. 
 
46 Pro účely práce nebylo vhodné použití kvantitativní obsahové analýzy ani standardních  kvalitativních 
diskurzívních amalýz. 
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vybrány články na základě „závažného obsahu/relevance“, což metoda umožňuje.  

 „Závažný obsah/relevance“ byl pro účely této analýzy určen na základě tří 

indikátorů: 1) článek obsahuje interpretaci a hodnocení nebo 2) článek prezentuje politický 

úsudek nebo 3) přináší v souvislosti s tématem osamostatnění zcela výjimečnou informaci 

vzhledem ke sledovanému období (např. falešná zpráva o smrti T. G. Masaryka či reflexe 

500. výročí upálení Jana Husa). Článek mohl být signovaný i bez podpisu.  Do finální 

analýzy témat a generování rámců bylo zařazeno 61 článků anglického a amerického tisku 

vybraného období47. 

 

2.3  Rámcování československé otázky ve vybraném  anglofonním tisku 

1914-1918 

 V rámci zkoumaného vzorku novinových článků publikovaných ve vybraných 

britských a amerických denících mezi lety 1914 až 1918 byly na základě výše popsané 

teorie identifikovány následující rámce, ve kterých byly myšlenky československého exilu 

a vzniku samostatného národního státu prezentovány. Nutno ovšem dodat, že tyto 

myšlenky a snahy o prosazení existence vlastního samostatného státu mohly být 

prezentovány v různých narativech a rovněž odkazovat k odlišným argumentacím. Témata 

se vyskytovala paralelně v článcích a ani články nebyly jednoznačně zařazeny do pouze 

jediného rámce. Podle Goffmana „charakter rámce není vždy jasný“ (Goffman, 1986, s. 

79). Každý rámec se naopak skládá z různých komponent, které  výzkumník nachází jako 

relevantní.   

 Rámec I: Historizující: dává úsilí československého hnutí o emancipaci do vazby 

na minulost a do souvislosti s představou historického konfliktu českého národa s 

německou státnosti. Odkazuje na argumenty, související s tradičními hranicemi Zemí 

Koruny české, zmiňuje  odkaz Jana Husa, husitské války, obrozenecké hnutí i bitvu na Bílé 

hoře. Tyto historické odkazy jsou interpretovány v jasně negativních konotacích pro český 

národ, zdůrazňují se traumatické momenty či téma prohry.  
                                                                                                                                                                                
 
47 Z amerických deníků analýza zahrnula výstupy z The New York Times, New-York Tribune a New York 
Herald. Z britských deníků zahrnula výstupy z The Times a řady lokálních periodik dostupných 
v internetovém archivu Britishnewspaper.com např. The Suffragette, The Scotsman, Pall Mall Gazette, 
Birmingham Daily Post, The Globe). Důvodem detailnějšího  přístupu k výběrů článků v britském tisku je 
zapojení Masaryka jako autora v některých britských periodikách (Čapek, 2013).   
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 Rámec II. Samostatné Československo jako hráz germanismu a bariéra 

německé expanzi na východ. Tento rámec obsahuje interpretaci plánu nového 

československého státu coby bariéry expanzi Německa. Československý stát má být 

překážkou tzv. Drang nach Osten neboli expanze německých národů směrem na východ. 

Německo je v něm prezentováno jako stát, který usiluje o to vojenskými prostředky si 

zajistit přístupnost tzv. osy Berlín-Bagdád, která by mu ovládnutím Balkánského 

poloostrova zajistila přístup ke Středozemnímu moři a společně s Tureckem i přístup do 

Asie.  

 Rámec III: Češi jako utlačovaný a vzbouřený národ odkazuje k emocím 

spojeným s útlakem či ponížením českého národa. Prezentuje útlak Čechů, zmiňuje 

cenzuru, represe, poněmčování. Součástí tohoto narativu jsou také výzvy či odkazy k 

českému národu, aby tomuto útoku vzdoroval a informace o tomto vzdoru.  

 

 Rámec IV: Masaryk: Profesor a vědec jako vůdce Čechoslováků. Tento rámec 

odkazuje k velikosti Masaryka jako vůdce československého národa. Argumentuje 

osobními kvalitami a mimořádností této politické osobnosti, jež personifikuje 

osamostatnění Čechů a Slováků v novém státním útvaru.  

 

 Rámec V: Rakousko-Uhersko jako přívěšek Německa. Tento rámec představuje 

Rakousko - Uhersko jako stát, který je de facto mocenským nástrojem Německa v dosažení 

jeho cílů.  

 Rámec VI: Rakousko musí být rozbito. Tento rámec argumentuje v souvislosti s 

myšlenkou československého exilu ve prospěch vzniku samostatného českého státu tak, že 

jediným řešením poválečného uspořádání ve střední Evropě je rozbití Rakouska Uherska, 

tedy vznik nového je bytostně spojen se zánikem existujícího.  

2.3.1  Rámec I: Rámec historizující  

 Jednou z narací, které se v souvislosti s myšlenkou československé samostatnosti a 

exilového hnutí v britském a americkém tisku objevovaly a jež byla generována na 

základě předvýzkumu diplomové práce, je historická interpretace Čechů jako národa po 

dlouhá staletí vykořisťovaného a zrazeného německým rodem Habsburků. Jedná se o tezi, 
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která byla v období 1914 až 1918 zdůrazňována představiteli i příznivci myšlenky 

československé samostatnosti48 a de facto se stala součástí konstrukce příběhu českého 

národa tak, jak byl v britském a americkém tisku ve sledovaném období prezentován. 

Rámec zdůrazňuje, že české země byly historicky samostatným královstvím a součástí 

křesťanské Evropy. Svou samostatnost ovšem ztratily postupně po třicetileté válce v 

důsledku snah habsburské vládnoucí dynastie o konsolidaci a centralizaci moci. V 

historizujícím rámci je téma Čechů, ale i Slováků zasazeno do souvislosti s rekatolizací, 

bitvou na Bílé hoře a událostmi husitských válek. Habsburkové jsou v této naraci 

vykreslováni často jako zrádci a uzurpátoři českého národa usilující o celkové poněmčení 

českých zemí. V historickém rámci je často pracováno s dějinnými spojitostmi mezi 

českými zeměmi a Anglií (příklad anglického reformátora Jana Viklefa a jeho pozdějšího 

českého protějšku Jana Husa), kterých využívala i propaganda šířená z tiskového centra v 

Londýně (Černý, 2014, s. 49).   

 S články spadajícími do kategorizace tohoto rámce se ve výraznějším zastoupení 

lze setkat v anglickém denním tisku začátkem léta 1915. Příznivci československé 

státnosti se v té době snažili o využití významného národního výročí, 500 let od upálení 

náboženského reformátora Jana Husa v německé Kostnici. Výročí využil i Masaryk, který 

při té příležitosti toho času ve Švýcarské Ženevě poprvé veřejně vystoupil proti monarchii.   

 Historizující tématiku nalézáme například v textu, který vydal 21. května 1915 

britský list The Suffragette s titulem We were a Nation. Freedom and Independendce 

for Bohemia (Byli jsme národ. Svobodu a nezávislost českým zemím) 49. Text informuje 

o setkání londýnského českého výboru, na kterém jeho členové apelovali po obnovení 

„české národní svobody a nezávislosti“. Cituje prohlášení jednotlivých členů. „Předseda 

pan E. Sully řekl „jménem londýnského českého výboru, je mou ctí a potěšením přivítat 

vás na tomto setkání, jehož cílem je vzbudit u britských občanů zájem o české země, jejich 

úžasnou historii, skvělé lidi a především jejich silnou  touhu po absolutním osvobození od 

rakouských Němců,“ stojí v úvodu článku. Následuje krátký exkurz do historie českých 

zemí a jejich kultury až do středověku. „České země byly od 5. století svobodným 

královstvím, dokud neztratily nezávislost roku 1620 při bitvě na Bílé hoře. České země s 

několika miliony obyvatel vedly válku o občanské a náboženské svobody třicet let proti 
                                                           
48 Například Robert. W. Seton Watson, T. G. Masaryk 
 
49

 Příloha číslo 1, článek č. 1 
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silám Rakousko-Uherska a Německa,“ uvádí dále. 

  Obsahuje i téma útlaku (viz. kapitola 2.3.3.). „Po tři sta let překrásná země Čechů 

trpěla pod rukama Němců: vraždy, mučení, zabavování literatury, zavírání škol. Částečné 

užívání českého jazyka bylo povoleno až v roce 1830, nevolnictví bylo zrušeno v roce 1848 

a ne dříve než roku 1867 se mohli nevolníci stěhovat tam, kam chtěli,“ pokračuje článek. 

Následně britským čtenářům nabízí historickou paralelu. Češi se podle autora textu cítí v 

současnosti tak, jak by se cítili Britové, pokud by španělské loďstvo Armada bylo úspěšné 

a dobylo Anglii, která by nyní byla pod španělskou nadvládou tři stovky let. „Celá století 

jsme usilovali proti Rakousku o svobodu a nezávislost. Rakousko se oproti všem svým 

slibům a právním závazkům pokoušelo náš národ asimilovat,“ stojí v textu. „Z hloubi 

našich srdcí se modlíme za vítězství spojeneckých sil, protože toužíme po svobodě a 

nezávislosti malých a utlačovaných národů. Doufáme v konečné vítězství spravedlnosti a 

věříme, že vítězství Spojenců přinese očištění Evropy a že tato strašlivá válka ve svém 

důsledku vytvoří pravdivější, lepší a trvalejší civilizaci,“ stojí dále. Článek následně 

obsahuje zmínku o 500. výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici50 „Jako Češi 

nemůžeme zapomenout na to, že rok 1915 je 500. výročím našeho velkého křesťanského 

mučedníka Jana Husa,“ následuje popis Husovy historické role a zmínka o jeho 

duchovním učiteli, Angličanovi Johnu Wycliffovi.  

 Významný článek věnovaný konkrétně zmiňované události Husova upálení a 

popisující usilí Čechů o svobodu v historické rovině lze nalézt v listu The Sufragette 25. 

června 1915. Tématu se v něm věnuje autor C. F. Wyn v textu s názvem  John Hus: The 

Martyr of Bohemia (Jan Hus: Český mučedník)51. Upozorňuje v něm na  blížící se 

výročí, připomíná historické události a Husův odkaz. Husa srovnává s reformátory typu 

Jana Viklefa, Martina Luthera či Jana Kalvína. Zmiňuje snahy Čechů o politickou 

nezávislost, které podle jeho soudu začaly právě s husitským hnutím. „Hus je mrtev ale 

velicí a dobří jsou nesmrtelní. Jeho duch žije ve snahách lidstva o vlastní emancipaci z 

řetězů spirituálního útlaku a v souboji lidstva o svobodu a vlastní duši,“ píše v závěru 

článku.     

 Je na místě připomenout, že podobně jako v případě Masarykových memorand a 

podkladů, kterými ve prospěch českého boje za svobodu argumentoval u spojeneckých 
                                                           
 
51 Příloha číslo 1, článek č. 2 
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vlád a novinářů52,  byl i do koordinace oslav Husova výročí a jejich propagace za účelem 

upozornění na český národ, jeho kulturu a historii zapojen Masarykův spojenec Robert W. 

Seton-Watson. Vypovídají o tom výňatky z archivů jeho korespondence. 30. června 1915 

požádal britský novinář rektora londýnské King's College R. M. Burrowse, aby se setkání 

při příležitosti Husova výročí osobně zúčastnil (Seton-Watson,  2004, s. 243).  

 Jak naznačují archivní dokumenty (Seton-Watson, 2004, s. 257), minimálně zčásti 

pak byl výsledkem Seton-Watsonových snah i dopis skupiny akademiků a intelektuálů53 

připomínající význam výročí, který se 6. července objevil otištěný v listu The Times s 

titulkem The Huss Celebration. A Great Centenary. To The editor of the Times 

(Husova oslava. Velké výročí. Editorovi The Times)54. „Národy by byly špatně 

informovány, pokud by se odřízly od historie a ignorovaly spojitosti s minulostí, která 

tvoří jeden ze základních zdrojů jejich životaschopnosti a výchozí bod jejich nejpyšnějších 

aspirací,“ stojí v úvodu dopisu. „Letošní léto si připomeneme skvělou a tragickou událost, 

která před pěti sty lety zanechala stopu na osudu Evropy a projevuje svůj vliv nepřímo na 

současném zápase,“ uvádí text dále. K připomínce výročí Husovy smrti dodává historický 

kontext: „Byl odsouzen biskupy a učenci Kostnického koncilu a císařem, který se předtím 

zaručil za jeho bezpečnost“…. „Pro Svatou říši římskou národa německého byl 

nebezpečným nepřítelem, jelikož zosobňoval vědomí skvělého Slovanského lidu, a protože 

prodlužoval český vliv na pražské univerzitě a naopak snižoval německé akademické 

právo. Svým kázáním v českém jazyce apeloval na city svých slovanských krajanů,“ stojí v 

dopise.  

 Signatáři dopisu Husa označují za „mučedníka roku 1415“, který „zanechal dva 

odkazy, apel na církev k provádění reforem a prosazování slovanské nezávislosti“. Sílu 

jeho myšlenek podle nich prokázala následně slavná vítězství husitských vojsk Jana Žižky 

a Prokopa Holého nad Němci a rovněž reformní protestantská hnutí 16. století. Podle 

signatářů dovedla české země zpět pod nadvládu Habsburků třicetiletá válka. Češi ani 

evropská veřejnost ovšem podle pisatelů nepřijali tento „verdikt“ jako konečný. „Český 

národ ač ze všech stran obklopen nepřáteli a přikován k německému válečnému vozu, je 

jednotný a doufá v lepší budoucnost. Ví, že noční můra německá nadvlády se rozplyne 

navzdory chlubivému povyku Němců,“ popisuje text emotivně. „Co se týče Spojenců, kteří 
                                                           
 
53 Podepsáni byli například Paul Vinogradoff, R. W. Seton-Watson a další. 
 
54 Příloha číslo 1, článek č. 3 
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jsou nástrojem tohoto historického osudu, neměli by nechat proběhnout výročí 6. července 

bez toho, aby si připomněli památku toho slovanského mučedníka, který byl věrný 

historickým aspiracím svého národa a náboženským aspiracím Evropy až do 

smrti,“dodávají.  

 Nejedná se o jedinou zmínku, kterou Husovo výročí v britském tisku vyvolalo. 5. 

července 1915 se v listu Dundee Evening Telegraph objevil článek s titulkem The 

Liberation of Bohemia: Quin-Centenary of John Hus (Osvobození Čech: Pětisté výročí 

Jana Husa)55 informující o slavnostním setkání při příležitostí pětistého výročí od upálení 

mistra Jana Husa, „velkého českého reformátora a národního vůdce“. Akce proběhla pod 

záštitou Czech London Commitee za účasti známého anglického literáta G. K. 

Chestertona.  

 Rozsáhlý článek na téma Čechů, českých zemí a jejich možné nezávislosti při 

příležitosti Husova výročí napsal i Robert W. Seton-Watson. Článek s titulkem The 

Future of Bohemia (Budoucnost českých zemí) 56 vyšel 9. července 1915 v periodiku 

Common Cause (Společná věc). Text ze značné míry vychází z přednášky, kterou Seton-

Watson při příležitosti Husova výročí přednesl 6. července 1915 na půdě King's College v 

Londýně (Seton-Watson, 2004, s. 244). V článku se zaobírá českými zeměmi a prezentuje 

názor, že Velká Británie si nebyla existence českých zemí doposud vědoma, o čemž zčásti 

vypovídá i to, že imaginární zemi Bohemii zasadil William Shakespeare na břeh moře. V 

textu uvádí, že české země „zmizely“ z mapy Evropy coby samostatný stát na celých tři 

sta let. Tvrdí, že klíčovou skutečností a vlivným faktorem české historie je konflikt mezi 

Čechy a Němci.  

 Češi se podle  Seton-Watsonovy interpretace během historie s různou mírou 

úspěchu bránili poněmčení. Zmiňuje husity, přičemž jednoho z jejich nejpřednějších 

vůdců Jana Žižku označuje výrazem český Cromwell. K poněmčování českých zemí podle 

Seton-Watsona docházelo od doby nástupu Habsbursků na trůn. Český národ dále Seton-

Watson prezentuje  jako „nejpokročilejší a nejprogresivnější ze všech slovanských 

národů“, disponující „kvetoucí literaturou“ a vysokým stupněm gramotnosti. O německé 

menšině žijící v českých zemích pak hovoří jako o privilegované a stojící proti většině 

                                                           
55

 Příloha číslo 1, článek č. 4 
 
 
56 Příloha číslo 1, článek č. 5 
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obyvatelstva, která je české národnosti. V článku zmiňuje i Slováky, kteří jsou podle něj 

utlačovanou národnostní menšinou ze strany Uhrů. Diskriminace na základě národnosti 

podle Seton-Watsona představuje uvnitř Rakouska institucionalizovaný systém. 

 V článku Seton Watson interpretuje i roli Čechů a Slováků v první světové válce. 

Podle jeho názoru byli přinuceni bojovat v konfliktu, který není jejich vlastním, pročež 

uvádí, že dle jeho názoru a zkušeností bylo veřejné mínění v českých zemích vždy 

konsistentně na straně Francie a Velké Británie „Z mnoha zločinů spáchaných během této 

války je možná tím největším nemilosrdné zneužití milionů slovanských a latinských 

poddaných ze strany Centrálních mocností a jejich záměrné a masové použití coby 

potravy pro děla,“ píše. Podle Seton-Watsona „každý Čech doufá ve vítězství Spojenců“, 

protože to by podle něj znamenalo realizaci „vlastních národních snů“.  Ty Seton-Watson 

jasně identifikuje v podobě rozbití duální monarchie a získání vlastního nezávislého státu. 

Zmiňuje i to, jak si představuje úlohu samostatného českého státu v budoucnu. Český stát 

by podle něj mohl být z politického hlediska významným prostředníkem mezi Británií a 

Ruskem.  

 Text podporující myšlenku československé samostatnosti a kulturní svébytnosti s 

historickým rámováním tématu se 29. července 1915 objevil ve vydání amerického deníku 

The New York Times s titulkem Bohemia's Aspirations. The Czechs Will Demand 

Nationality When Europe is Made Over (Nároky českých zemí. Češi budou požadovat 

vlastní státnost, až se bude formovat Evropa)57. Publikován byl ve formě dopisu čtenáře58. 

Autorem je dr. Antonín Jaroslav Morávek (Anthony Jaroslav Moravek), který v něm 

popisuje historické národnostní rozpory mezi slovanskou a německou jazykovou a 

kulturní skupinou v českých zemích. „Národnostní válka mezi Slovany a Němci byla 

uznávána skutečností ve chvíli, kdy propukla válka mezi Ruskem a dvěma německými 

císaři,“ píše. „Pouze několik Američanů si uvědomuje, jak hluboko tato rasová nenávist 

zasahuje a jak může být samotné Rakousko v jakémkoliv okamžiku konfrontováno se 

vzpourou svých slovanských poddaných,“ poznamenává.  

 České země považuje Morávek za „geograficky nejdůležitější ze všech slovanských 

států patřících k rakouské monarchii“. Čeští obyvatelé tohoto území jsou podle Morávka 
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58 Což byl dle historičky Hájkové (2011) jeden ze způsobů, jakým Čechoslováci dostávali myšlenky blízké 
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se svými německými sousedy neustále v konfliktu. K pochopení vzájemných antipatií 

mezi Čechy a Němci je podle Morávka nutné vrátit se zpět do dob husitských válek. „Po 

dvě století čeští sedláci úspěšně odolávali invazím ze strany německých papežských 

armád, které české země plenily stejně, jako to nyní dělají jejich potomci v Srbsku a Belgii. 

Přesila byla příliš veliká. Polovina Evropy byla ve zbrani proti českým zemím. Utrpení 

Čechů začalo s porážkou v bitvě na Bílé hoře roku 1620,“ píše Morávek a následně 

popisuje útlak, kterému byl český národ historicky vystaven (viz také  kapitola 2.3.3.).  

 Zvolení Habsburků na český trůn bylo podle autora chybou, za kterou Češi „draze 

platí až dosud“. „Habsburkové měli jediný cíl, zničit slávu českého národa, potlačit českou 

kulturu a zabít jazyk, kterým Chelčický a další reformátoři světu kázali univerzální mír, 

rovná práva žen a mužů a náboženskou svobodu,“ uvádí. V článku dále popisuje „staletí 

poněmčování“, která ovšem nepřipravila Čechy o jejich individualitu. Morávek dále 

popisuje českou kulturu a tradice. „Češi mají vlastní poezii, hudbu, tanec, zvyky a obřady. 

To vše může být považováno za uměleckou stránku kultury českého obecného lidu,“ míní.  

 „Velký pokrok českých zemí během minulého století v umění, vzdělávání a průmyslu 

postupně přitáhl pozornost Evropy k historickým právům Čechů,“ zmiňuje. „Zmužilost 

tohoto národa posloužila k poukázání na stále více zjevnou neschopnost Rakušanů a ke 

zvýraznění skutečnosti, že habsburská monarchie není moderní institucí, ale pouze 

středověkým reliktem,“ píše Morávek s tím, že podle něj „přišla hodina národního 

osvobození a Češi, Moravané a Slezané a Slováci všichni vyhlížejí vstříc novému životu, 

České země znovu zaujmou místo mezi svobodnými, nezávislými národy: staré země 

Koruny české, jmenovitě Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko, zabírající největší část 

severozápadního Maďarska, budou znovu sjednoceny“. „V nové Evropě, která se zrodí, se 

svobodou pro všechny národy, budou Češi požadovat i své místo na slunci“, píše 

Morávek.  

 Historické právo na nezávislost českých zemí připomíná v lednu (29.1.) 1917 

britský deník Birmingham Daily Post v článku s titulkem Subjugated Nations of the 

Dual Monarchy. The Future of Bohemia (Podřízené národy duální monarchie. 

Budoucnost Českých zemí)59. V mezinárodních souvislostech té doby byla aktuální 

odpověď ve válce zapojených států na diplomatickou nótu amerického prezidenta 

Woodrowa Wilsona, ve které po válčících mocnostech žádal deklaraci jejich válečných 
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cílů (viz kapitola 1.3.2.). „Požadavek na úplnou nezávislost je mezi Čecho-Slováky 

požadavkem univerzálním. Význam české historie mluví pro nezávislost, a postoj 

Čechoslováků během války je pouze logickým výsledkem české historie,“ stojí v textu bez 

uvedení jména autora. V souvislosti s historií zmiňuje odkaz Františka Palackého, který 

podle článku požadavek plné politické nezávislosti coby finální cíl českého národa 

deklaroval již v roce 1848. „České země z ústavního hlediska nikdy svou samostatnost 

neztratily. Pouze se přidaly k Rakousko v roce 1526, jelikož v něm Češi viděli silnější 

obranu proti turecké hrozbě 16. století. Původní rakouská federace ovšem byla jen 

svobodným svazkem, ve kterém si České země hodlaly zachovat svou nezávislost,“ uvádí 

autor a zmiňuje, že tento stav změnila porážka české šlechty na Bílé hoře, po které byl 

nastolen „režim teroru a poněmčování“. Podle pisatele Češi nyní svůj boj za nezávislost 

obnovili. „Na začátku války Čechoslováci žijící mimo Rakousko-Uhersko prohlásili za 

souhlasu krajanů doma cíle Spojenců za své vlastní. Učinili tak, aniž by měli jakékoliv 

jistoty o svém eventuálním osvobození. Zároveň si byli vědomi toho, že pouze Spojenci, 

kteří hájí práva malých národů proti německé představě světa ve smyslu, že „síla je tím 

největším právem“, nemohou jejich nároky po svobodě nebrat v úvahu,“ stojí v textu.  

 Historická rovina československé emancipační problematiky a dějinná role Jana 

Husa byla aktuální o rok později i pro amerického novináře Isaaca don Levine,  který se jí 

zabýval 8. července 1917 v článku s názvem The Birth of New Nations. Bohemia  

(Zrození nových národů. Čechy) 60 pro americký New-York Tribune. Nad snahami o vznik 

samostatného československého státu se v té době vznášela hrozba separátního míru ve 

své vrcholné fázi. Velká Británie v červenci a srpnu 1917 zaujala, co se týče oficiálních 

proklamací, proti Rakousku smířlivý postoj (viz kapitola 1.3.1., str. 19). Levine, který je v 

úvodu textu představen jako autor knihy Ruská revoluce, píše, že Češi byli jako národ 

„zrazeni“ habsburským šlechtickým rodem, který si přitom o své vůli pozvali, aby jim 

vládl.  

 Český národ podle něj po tisíce let představoval pomyslnou překážku snahám 

Němců a Maďarů o kompletní ovládnutí Evropy. Kromě kulturního přínosu českých zemí 

k evropské kultuře sahajícího až do středověku vyzdvihuje Don Levine i Jana Husa. 

Husův odkaz a názorová stanoviska dává do souvislosti s proslovem prezidenta 

Woodrowa Wilsona, na základě kterého se Spojené státy zapojily do první světové války 
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na straně Dohody. „Co Čech vyřkl v roce 1415, americký národ přijal v roce 191761,“ píše 

Don Levine. Článek popisuje historickou anabázi českých zemí sahající až do roku 1526 s 

tím, že Habsburkové podle Don Levina postupně české země germanizovali. Co se týče 

Masaryka a jeho úlohy, označuje jej Don Levine za „největšího žijícího Čecha své doby“. 

Před válkou byl podle něj „velmi aktivní v odhalování machinací Rakušáků ve vídeňském 

parlamentu“. Po propuknutí války se stal vůdcem České národní rady v Paříži, která se 

nyní stala jakousi provizorní vládou Čechoslováků. Samotné Rakousko-Uhersko je v textu 

líčeno jako hrozba míru v Evropě.   

  Historizující rámec v souvislosti s československým hnutím lze v New-York 

Tribune nalézt i o rok později, v létě 1918, kdy vrcholilo úspěšné tažení československých 

legií na ruské Sibiři a tomu odpovídaly i reflexe v mediální oblasti. 15. srpna 1918 vydal 

New-York Tribune článek s titulkem Czecho-Slovaks Now Fighting to Regain Old 

Place in World. Nation Robbed of Rights and Tortured Through Centuries by Huns 

(Čechoslovácí bojují, aby znovu získali své staré místo ve světě. Národ oloupen o svá 

práva a mučen Němci62 po celá staletí)63. Článek v úvodu připomíná, že právo nového 

československého státu na existenci již bylo uznáno ze strany Francie, Itálie a Velké 

Británie a pravděpodobně je čeká uznání i ze strany Spojených států a ostatních Spojenců. 

„Čechoslováci se historicky objevili stovky let před naší dobou. S úsvitem křesťanství se 

stali vedoucími apoštoly tohoto náboženství ve Střední Evropě, dlouho předtím, než Němci 

opustili své barbarské zvyky a způsoby. Praha, hlavní město českých zemí, se ve 

středověku stala střediskem učenosti. Z Prahy vzešel Jan Hus, známý náboženský 

reformátor, jehož kázání dalo život hnutí směřujícímu proti Římu a proti Němcům, kteří 

ohrožovali svobodu Čechů,“ stojí v textu s tím, že Husovu smrt následovala série 

husitských válek a v roce 1526 tragický omyl Čechoslováků v podobě spojenectví s 

Rakouskem  

 Článek vydaný v listu New-York Tribune 18. srpna 1918 s titulkem The Past of 

Things, Who are the Czecho-Slovaks (Minulost, kdo jsou Čechoslováci)64 signovaný 

pod jménem Diderot jr. představuje Čechy jako desetimilionový národ obývající oblasti 
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 Wilsonův válečný projev z dubna 1917 
 
62 Výraz Hunové představoval dobový slangový výraz pro Němce. 
 
63 Příloha číslo 1, článek č. 9 
64 Příloha číslo 1, článek č. 10 
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Čech, Moravy a Slezska, Slováky pak jako dva miliony lidí obývajících území Slovenska 

neboli Horních Uher. Text se zaměřuje především na historickou rovinu, ve které 

vyzdvihuje, že předchůdci Čechů přijali křesťanství dříve, než tak učinil jakýkoliv 

německý kmen. „Němci a Maďaři se snažili Čechy a Slováky znesvářit. Ovšem ti patří 

prakticky ke stejnému národu hovoříce takřka totožným jazykem, kde slovenština 

představuje pouze archaičtější formu češtiny a brzy se obrátili proti svým společným 

tyranům. Nyní skrze své hrdinské armády na Sibiři, ve Francii a Itálii, kde je morálně 

podporují Jugoslávci, splácí tyto menší slovanské národy svůj dluh Rusku za to, že jim 

poskytlo mocnou morální podporu v době jejich národního ohrožení,“ píše. 

  „Když v Německu povstal Martin Luther proti Římu, papež Lev X nazval jeho 

reformaci hádkou mezi mnichy a pokračoval v plánech fungování obnoveného 

svatopetrského stolce. Když na začátku 19. století, Josef Dobrovský, Josef Jungmann, 

Pavel Josef Šafařík a František Palacký začali znovu probouzet duch svého národa, ve 

Vídni ve velkém národním hnutí neviděli nic než nevinné filologicko-literární obrození,“ 

píše. „V roce 1867 byl slovenský národ předán na milost Maďarům a v roce 1870 císař 

František Josef I. přidal ke zradě důvěry i to, že se navzdory svým slibům nenechal 

korunovat králem českým, čímž by uznal historická práva českého národa. Starý hříšník 

zapomněl dostát svého císařského slova,“ zmiňuje autor dále a  uzavírá optimistickou 

vyhlídkou: „Jednoho krásného léta roku 1919 český Woodrow Wilson, profesor T. G. 

Masaryk získá císařský palác na Hradčanech, této významné pražské citadele, a prohlásí z 

jejich výšin svobodu českého národa“.     

 

2.3.2  Rámec II: Samostatné Československo jako hráz germanismu  

 Dalším z významných rámců, ve kterých se v tiskových výstupech britského a 

amerického tisku myšlenka vzniku samostatného Československa ve válečném období 

1914 až 1918 objevovala a který se podařilo rekonstruovat, představuje interpretace, podle 

které by nově vzniklý stát Čechů a Slováků v Evropě představoval významnou překážku 

vůči rozpínavosti německých národů směrem na východ. Zmíněná interpretace do značné 

míry vychází z memorand a přednášek, které v souvislosti s myšlenkou československé 

nezávislosti vyjadřoval během válečných let Tomáš Garrigue Masaryk. Je blízká i 

propagandistické lince, kterou československý exil ve vztahu k Rakousko-Uhersku 

prosazoval, neboť  souvisí  s teorií tzv. osy Berlín-Bagdád, o jejíž vytvoření mělo během 
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války usilovat Německo. Rovněž poskytovala částečnou odpověď či ujištění na obavy části 

britské diplomacie z prázdna uvnitř střední Evropy a přesvědčení, že Rakousko-Uhersko je 

ve středu kontinentu garantem rovnováhy proti Německu  (viz kapitola 1.3. str. 17). Podle 

myšlenek předkládaných v tomto rámci měl po ukončení světové války a rozpadu 

mnohonárodnostní monarchie tuto protiváhu Německu zastávat právě nově vytvořený 

národní stát.     

 V dubnu 1915 Masaryk navštívil Velkou Británii a Seton-Watson jej uvedl (20. 

dubna 1915) k Georgi R. Clercovi, vedoucímu zvláštního vojenského oddělení na 

ministerstvu zahraničních věcí, který byl ve stálém styku s tehdejším britským ministrem 

zahraničí Edwardem Greyem (Kalvoda, 1998, s. 78). Clerc následně požádal Masaryka, 

aby pro britského ministra zahraničí připravil krátké memorandum popisující projekt 

možného samostatného českého státu. Tímto způsobem vznikl v dubnu 1915 dokument s 

názvem Independent Bohemia (Nezávislé Čechy), který se ke Clercovi dostal v květnu 

(Galandauer, 1988, s. 11). Text počítal s vojenskou porážkou Německa a popisoval 

hypotetické místo nezávislého a samostatného Československa v poválečné Evropě 

(Orzoff, 2009, s. 41).  

Zapojení Masaryka a jeho britských přátel při tvorbě dokumentu dokládá korespondence. 

V dopise z 26. dubna 1915 Masaryk od Seton-Watsona požaduje v souvislosti s 

dokumentem asistenci ve formě jazykové korektury a šíření textu. Memorandum bylo 

psáno se záměrem dostat jej k  francouzským, italským a ruským spojencům 

československého hnutí, píše v dopise Masaryk (Seton-Watson, 2004, s. 221). Redigované 

memorandum poslal Seton-Watson nazpět Masarykovi 30. dubna 1915. V dopise zároveň 

požadoval od Masaryka souhlas s verzí textu předtím, než dokument odevzdá britskému 

ministerstvu zahraničí (ibid, s. 222).   

 Cílem memoranda byla podle Masaryka vize obnovené Evropy vybudované na 

základě „moderního národního principu“. Masaryk v něm zmiňuje pomyslnou osu vedoucí 

mezi Berlínem a Bagdádem, o jejíž propojení podle něj německé národy usilují a varuje 

před tím65. V dokumentu píše, že politika Německa ve vztahu k Rakousku je politikou 

                                                           
65„Drang nach Osten vysvětluje německou politiku vůči Maďarům, Rumunsku, Bulharsku a Turecku. Slovní 
spojení Berlín-Bagdád definuje skutečný cíl Německa. Spojenectví Německa s Tureckem je závěrečným 
důsledkem invaze Němců do Konstantinopole a Malé Asie. Známí němečtí politici a novináři celou dobu 
zdůrazňují plán okupovat Asii až po Bagdád. Jedná se například o Lamprechta Von Liszte, ředitele 
etnologického muzea v Mnichově a další“ (Seton-Watson,  2004, s. 226) 
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sledující ideály pangermánského hnutí. Rakousko označuje za umělé soustátí, které budou 

české země nuceny opustit a které by podle něj  mělo být a také bude v budoucnu 

rozděleno (ibid, s. 223).  

 Plán na reorganizaci nezávislého českého státu je podle memoranda programem 

všech českých politických stran s výjimkou katolických klerikálů. Masaryk v memorandu 

rovněž uvádí, že ambice na vytvoření samostatného českého státu povede v budoucnu k 

zásadním politickým otázkám  (ibid, s. 223). Dokument obsahuje i tezi, že Německo slabší 

Rakousko-Uhersko mocensky využívá k dosažení svých cílů66. „Spojenectví je 

diplomatickou a vojenskou zbraní plánu Berlín-Bagdád. Rakousko-Uhersko je Německu 

naprosto k dispozici. Je zřejmé, že Německo se snaží udržet si Terst a Jaderské moře pro 

sebe. Jedná se o cestu do Malé Asie a východní Afriky. Pangermánští politici považují 

Terst za německé území. Německé ambice po Asii odkrývají jednu z největších příčin války 

a vysvětlují nepřátelství Německa vůči Anglii a Rusku,“ stojí v něm  (ibid, str. 227). Podle 

memoranda se habsburská dynastie pokouší v rámci Rakouska udržet svou absolutistickou 

pozici uplatňováním politiky „divide et impera“ (rozděl a panuj). „Rakousko vděčí za svůj 

původ turecké invazi a předtím invazi Hunů. Rakousko znamená východní říše, německé 

provincie, Čechy a Maďarsko spojené do federace proti Turecku. S pádem Turecka padne 

i Rakousko, které ztratilo hlavní ideu své existence a je neschopné najít další,“ uvádí. 

„Rakousko nebylo schopné sjednotit své národy do silné federace. Německo využívá 

Rakouska ke svým vlastním cílům,“ popisuje memorandum nelehkou roli Čechů v rámci 

mnohonárodnostní monarchie a interpretuje vliv Německa na jeho politiku (ibid, s. 228). 

„Propuknutí války v roce 1914 odkrylo slabiny habsburské monarchie. Ačkoliv válku 

zahájila svou nečestnou a brutální protisrbskou politikou, nebyla na ni  připraveno. Pouze 

pomoc Německa a jeho strategické velení zabránilo zhroucení monarchie. Rakousko je 

degenerované, je obdobou katolického Turecka, ztratilo smysl své existence,“ uvádí (ibid, 

s. 228). 

 Masarykovo memorandum nebylo určeno široké veřejnosti,  i tak jeho obsah 

pronikl na strany britských listů. 14. května 1915 vydal feministický The Sufragette 

                                                           
66 „Přelidněné, silné Německo permanentně tlačí na Rakousko a využívá jej. Politika Německa vůči 
Rakousku je politickým a diplomatickým ztělesněním stálého tlaku pruského severu na rakouský jih. 
Lagarde, otec moderního pangermanismu definoval německý program jako kolonizaci Rakouska Německem. 
Kolonizací Rakouska Německo usiluje o kolonizaci Balkánu a dosažení Konstantinopole a Bagdádu“ (Seton-
Watson, 2004, s. 226) 
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článek s podpisem C. F. Wyn s titulem  A Call for Freedom: The Czechs Demand to be 

a Nation (Volání po svobodě: Češi se chtějí stát národem)67 . Autor píšící zřejmě pod 

pseudonymem v textu uvádí, že Češi byli před propuknutím války ve Velké Británii jen 

velmi málo známi do doby, než se zástupci české komunity v Londýně vymezili proti 

politice Rakousko-Uherska v rámci veřejného čtení v Hyde Parku. V té souvislosti 

zmiňuje odhodlání českých krajanů bojovat v britských ozbrojených složkách a jejich 

internaci v táborech, kde byli po přechodnou dobu umístěni spolu s Němci, Maďary a 

Rakušany coby občané znepřátelené velmoci. Rakousko-Uhersko popisuje jako 

„rozpadající se říši“ s tím, že současný světový konflikt by podle něj měl přinést 

osvobození českého národa od „reakcionářské habsburské nadvlády“. Článek předvídá, že 

České země zahrnující Čechy, Moravu a Slezsko budou opět na Rakousku nezávislé. V té 

souvislosti prezentuje názor, že zrod nového státu by „navždy zhatil německé plány na to 

učinit z českých zemí část tzv. „většího Německa“. Nový stát by podle textu mohl 

fungovat jako bariéra vůči německým snahám o rozšiřování vlivu v Evropě.  

Podobnou interpretaci role budoucího nezávislého českého státu nacházíme v The 

Suffragette i 21. května 1915 v článku s titulem We were a Nation. Freedom and 

Independendce for Bohemia (Byli jsme národ. Svobodu a nezávislost českým zemím)68. 

Článek zmiňuje i historizující rovinu (viz kapitola 2.3.1.) a informuje o setkání 

londýnského českého výboru, na kterém jeho členové apelovali po obnovení české 

národní svobody a nezávislosti. Tematizuje i myšlenku Rakouska coby nástroje sloužícího 

německým zájmům (viz kapitola 2.3.5). „Velkému německému imperialismu a expanzi na 

východ by samostatný a nezávislý československý stát s téměř 13 miliony obyvateli byl 

silnou bariérou,“ poznamenává článek.  

 Interpretaci role samostatného Československa ve Střední Evropě jako bariéry vůči 

německému expanzionismu začlenil Masaryk kromě memorand, na kterých spolupracoval 

se Seton-Watsonem, i do inaugurační přednášky na King's College v Londýně, která se na 

podzim 1915 stala symbolickou událostí ohlašující přesun těžiště exilové činnosti z 

neutrální švýcarské půdy na území Dohody69. Masarykův příjezd byl plánován několik 

měsíců dopředu stejně jako první dojem, kterým měl způsobit. Na King's College měl 
                                                           
67Příloha číslo 1, článek č. 11 
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69 Beneš volil Franci, kde využíval kontaktů v akademickém prostředí a pro československou věc vyvíjel 
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Masaryk vést nově otevřenou katedru slovanských studií. Jeho působení a zároveň i 

soustavnou aktivitu ve prospěch  „české věci“ ve Spojeném království zahájila 

inaugurační přednáška.  

 Na projektu založení katedry spolupracoval Masarykův přítel Seton-Watson během 

léta 1915 s děkanem King's College Ronaldem M. Burrowsem (Seton-Watson, 2004, s. 

26). V dopise z 24. června 1915 Burrows požaduje od Seton-Watsona ujištění v tom, že T. 

G. Masaryk pozici přednášejícího slovanské historie a literatury na škole přijme (ibid, s. 

239). O den později Seton-Watson píše Masarykovi telegram, ve kterém mu místo nabízí a 

naléhá na něj, aby pozici přijal (ibid, s. 241). Masaryk nabídku stát se přednášejícím a 

osobně zaštítit vznik nové katedry přijal a v září 1915 dorazil do Londýna, kde strávil 

následujících 18 měsíců (ibid, s. 26). Přednášku s názvem The Problems of Small Nations 

in the European Crisis (Problém malých národů v evropské krizi) Masaryk na King's 

College uvedl 19. října 1915. Účast na ni původně přislíbil i tehdejší britský ministerský 

předseda Herbert Henry Asquith70. Kvůli zdravotní indispozici se ale události nakonec 

nemohl zúčastnit. Zastoupil jej sekretář britského parlamentu pro zahraniční věci lord 

Robert Cecil, který během ní přečetl premiérovu zdravici.    

 I díky dlouho očekávané leč nerealizované účasti premiéra zaujala přednáška 

britský tisk. V říjnu o ní deníky informovaly a přinesly zkrácenou verzi toho, o čem 

Masaryk hovořil. Informaci, kterou tisk v souvislosti s přednáškou zdůrazňoval, byla 

právě premiérova zdravice. Asquith totiž skrze Cecila zúčastněným vzkázal, že Spojenci 

bojují ve válce na prvním místě za svobodu malých národů a za právo těchto národů 

požívat ochrany před agresí silnějších sousedů, kromě toho také za právo těchto malých 

národů vytvářet své vlastní národní instituce.  

 List Daily Record 20. října 1915 k popisu obsahu Asquithova dopisu a uvedení 

kontextu Masarykovy přednášky přidal v článku s titulkem Professor in Exile71  i krátkou 

charakteristiku Masaryka jako  profesora v exilu (viz  kapitola 2.3.4.). O události v ten den 

informoval i list Western Daily Press v článku s titulkem  The Liberty of Small Nations, 

What the Allies Are Fighting For. Letter from the Premier (Svoboda malých národů. 
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Za co Spojenci bojují. Dopis od ministerského předsedy)72 (20. října, 1915). V úvodu text 

přibližuje osobnost Masaryka (viz kapitola 2.3.4.): „V průběhu přednášky profesor 

Masaryk uvedl, že velké národy nemají žádné právo využívat své malé sousedy jako 

nástroje svých imperialistických ambic a touhy po moci. Velká Británie vstoupila do války, 

aby chránila malou Belgii a nyní spolu se Spojenci stojí před úkolem ochrany Srbska. 

Cílem Německa je získat kontrolu od Berlína po Bagdád a zapojit národy Rakousko-

Uherska jako bezmocné nástroje. Osvobodit a posílit tyto malé národy představuje jediný 

způsob, jak držet Německo v šachu. Pokud tato strašná válka má nějaké ospravedlnění, 

může být pouze v osvobození malých národů, které se staly cílem zastrašování z pozice 

německé lačnosti po dobývání a nadvládě v Evropě,“ citovaly noviny Masarykovu 

přednášku. Článek takřka totožného vyznění v ten samý den publikoval i titul Northern 

Whig s titulkem Berlin to Baghdad. Czech Professor on Germany's Aims (Letter from 

the Premier) (Od Berlína po Bagdád. Český profesor ohledně německých cílů)73. 

Rozsáhlý text nabídl 20. října čtenářům v souvislosti s událostí i Daily Mirror s titulem 

First and Foremost. Mr. Asquith Says Allies are Fighting for Liberty of Small 

Nations. Professor on Pan-Germans (V první řadě. Asquith říká, že Spojenci bojují za 

svobodu malých národů. Profesor o Pangermánech)74. Článek informuje o tom, co za 

Asquitha pronesl během přednášky Robert Cecil a cituje Asquithovu zdravici o boji 

Spojenců za práva malých národů v Evropě. „Profesor Masaryk řekl, že zájem premiéra 

Asquitha o slovanské státy představuje dobrou zprávu, a že doufá, že je to i  první jasný 

krok k praktickému řešení problému, o kterém diskutoval. Následuje výňatek z jeho 

přednášky: „Některé malé národy prokázaly značnou plachost a strach, to ale bylo pouze 

výsledkem jejich útlaku. Nechte malé národy existovat svobodně  a plachost je opustí. 

Velké národy mají své nevýhody. Velikost ukládá národům povinnost ochrany menších a 

pomáhat jim ve snahách se organizovat a sdružovat do federací,“ řekl během přednášky 

Masaryk.      

 O Masarykově přednášce na King's College informovaly 20. října 1915 i The 

Times v článku The Little Nations: Prof. Masaryk on Small Nations in the European  
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Crisis75 (Malé národy: Profesor Masaryk o malých národech v evropské krizi). Kromě 

prezentace přednášky přibližuje Masaryka jako akademika působícího na pražské 

univerzitě, člena vídeňského parlamentu, který bude na King's College přednášet 

slovanskou literaturu a  sociologii. Těžištěm textu je opět Asquithova přednáška o boji 

Spojenců za osvobození malých evropských národů - slovanské národy Evropy byly podle 

Masaryka rozprostřeny napříč oblastmi vytyčenými hranicí sahající od Konstantinopole po 

Soluň a Terst až k Petrohradu, referovaly The Times. „Oblast uvnitř těchto hranic je 

jádrem toho, co se nazývá východní otázka. Uvnitř této oblasti menší národy soustavně 

zápasí o nezávislost a svobodu. Je to právě tato zóna, která konfrontovala evropské 

státníky s problémem malých národů,“ citoval deník Masaryka. Masaryk dále podle The 

Times „zničil německou představu o tom, že malé národy jsou odsouzeny se podřídit vládě 

germánské panské rasy“…. „Historie směřuje nikoliv k uniformitě ale vstříc organizované 

různorodosti a přínosům malých národů ke světové kultuře,“ uvedl Masaryk. Myšlenku, 

že „pouze velké národy mohou stvořit velké muže“, označil Masaryk  za „německý 

podvod“. Dále uvedl, že z českého národa vzešly historické osobnosti, jakými byli Jan 

Hus, Jan Ámos Komenský či Jan Žižka (viz kapitola 2.3.1.) „Masaryk uzavřel, že velikost 

velkých národů jim ukládá povinnost ochraňovat své menší bratry, či jim alespoň pomáhat 

ve spojování a vytváření federací,“ napsaly The Times. „Velká Británie vstoupila do války 

kvůli ochraně malé Belgie a nyní je se Spojenci konfrontována úkolem ochrany Srbska. 

Tento válečný vývoj je takřka logický, jelikož cílem Německa je otevření trasy z Berlínu 

do Bagdádu,“ citovaly The Times Masarykova slova. „Polsko, České země, Srbo-

Chorvatsko, Jugoslávie, to jsou přirození nepřátelé Německa …“ uvedl Masaryk.  

 Že byl Masaryk ve svých tezích o roli budoucího samostatného států Čechoslováků 

coby překážky snahám expanze německých států na východ přesvědčen, ukazuje i článek 

reflektující jeho další přednášku, tentokrát na půdě Institutu slovanských studií na 

univerzitě v Paříži, který o rok později, v prosinci 1916 vydaly americké The New York 

Times. Článek Calls Pan-Slavism a Spiritual Force. Prof. T. G. Masaryk Late of 

Prague University denies its Aim is destructive. Real danger to the future of the world 

held to lie in the Pan-Germanism76 (Nazývá panslovanství duchovní silou. Profesor T. G. 

Masaryk z pražské univerzity odmítá, že by panslavismus byl destruktivní. Skutečné 
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nebezpečí pro svět spočívá v pangermánství) vydaly 24. prosince 1916. V úvodu článek 

zmiňuje, že původní text o Masarykově přednášce byl publikován ve francouzském 

periodiku La Nation Tchéque77.  

  „Slovanské uvědomění není přítomno napříč slovanskými národy rovnoměrně. 

Není pociťováno stejně ve všech epochách či společenských vrstvách. Je ale běžné a mezi 

námi Čechy silné již dlouhou dobu,“ citují NY Times Masarykovu přednášku. Masaryk v 

ní přednesl myšlenku, že kvůli geografickému umístění slovanských národů, jejich 

vysokému počtu a porodnosti existoval v západní Evropě strach z toho, co by 

panslovanství jako ideologie mohlo způsobit. Tento strach podle Masaryka ovšem vedl k 

prosazování protiruské politiky a k tomu, že byly ostatní slovanské národy kromě Rusů na 

Západě ignorovány. „Myslitelé kladou do popředí principy lidskosti, ze kterých odvozují 

myšlenku národní identity jako klíčové části přirozeného dědictví lidstva“, píše Masaryk s 

tím, že „skutečným nebezpečím pro budoucnost světa není panslovanství ale 

pangermánství“. Dodává myšlenku, že „nejvíce nesmiřitelní nepřátelé pangermánské 

ideologie lze nalézt mezi Poláky, Čechy a jižními Slovany“. Deník ovšem poznamenává, že 

Masaryk v přednášce hovořil také o plánu tažení Germánů na Východ. „Víme, že osa 

Berlín-Bagdád je jen dalším z německých plánů proti Slovanům. A cítíme, že současná 

válka by měla přinést osvobození Poláků, Čechů a Jugoslávců stejně jako Francouzů z 

oblasti Alsasko-Lotrinska a Dánů z Holštýnska. Spojenectví Slovanů s národy západní 

Evropy proti německé a rakouské drzosti je největším důkazem toho, že Slované žádným 

způsobem neohrožují mír v Evropě, ale že se společně s dalšími národy pouze brání proti 

společnému nepříteli,“ uvedl Masaryk.  

 V prosinci 1916 Masarykovu tezi o tažení německých národů na východ 

rozpracoval i text, který vydaly The Times 23. prosince 1916 s titulkem The Allies and 

Austria (Spojenci a Rakousko)78. Text interpretuje cíle Německého císařství ve válce 

v souvislosti s Rakousko-Uherskem. „Všímaví pozorovatelé již pochopili, že jedním z 

důvodů, proč Německo spustilo válku, bylo, aby zabezpečilo svou cestu na východ a aby 

rozšířilo svůj dosah od severního moře k Perskému zálivu,“ stojí v textu. „Naplnění tohoto 

plánu zahrne jako důsledek praktickou anexi Rakouska Německem a konverzi Terstu v 

německý přístav a jaderské moře v německé,“ píše dále anonymní autor. Článek 
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s odkazem na německé tiskoviny popisuje koncept Němci ovládané střední Evropy, tzv. 

Mitteleuropa. Všechny tyto teze obsahuje Memorandum, které Masaryk kompiloval 

společně se Setonem-Watsonem v dubnu 1915.   Podle článku plán představuje způsob, 

„jak Rakousko-Uhersko rekonstruovat a přestavět v německý stát a učinit z 9 milionů 

rakouských Němců absolutní pány nad 22 miliony jejich slovanských sousedů“.  

 Tato rétorika se objevila i o měsíc později, 2. ledna 1917, kdy britské The Times 

vydaly text s titulkem Conditions in Germany Today. Eastward ambitions and present 

needs. The Berlin-Baghdad scheme (Podmínky v současném Německu. Východní 

ambice a současné potřeby. Plán Berlín Bagdád)79. Článek popisuje dojmy obchodníka a 

dopisovatele společnosti Exchange Telegraph Company z čtyřměsíční návštěvy Německa. 

Němci jsou podle tohoto skrytého zdroje „plni velkých plánů ve strojírenství, 

dodavatelském segmentu a v tržní oblasti“. „Obrovské množství plánů je spojeno s ambicí 

na vytvoření tzv. bloku Berlín-Bagdád. Jejich provedení vyžaduje úspěch Německa ve 

válce,“ cituje list svého informátora. „Německo staví obchodní lodě stejně jako ponorky. 

Připravuje se na vybudování rýnsko-dunajského kanálu, který představuje 

nepostradatelný prvek plánu osy Berlín-Bagdád. Jeho vybudování by německým válečným 

lodím umožnilo vplouvat do Černého moře,“ stojí v textu dále80.  

 29. ledna 1917 vychází v Birmingham Daily Post článek s titulkem Subjugated 

Nations of the Dual Monarchy. The Future of Bohemia (Podřízené národy Habsburské 

monarchie. Budoucnost Českých zemí)81. Kromě historické roviny, zmíněné již v kapitole 

2.3.1., obsahuje i tezi o samostatném Československu coby překážce expanzivním 

ambicím Německa: „Český stát nebude mít přístup k moři, ale příklad Švýcarska ukazuje, 

že přístav není pro samostatný stát absolutně nezbytný. Český stát bude představovat 

nejsilnější překážku pangermánskému plánu a ose Berlín-Bagdád a Berlín-Káhira a to mu 

bude dodávat na důležitosti,“ stojí v textu.  (Dále článek obsahuje argumentaci za rozbití 

Rakousko-Uherska a založení samostatného státu, rozpracovanou v následující kapitole 

2.3.6.).  
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 Argumentační linie ve smyslu Československa bránícího německým dobyvačným 

ambicím se v tisku objevuje i v roce 1918, kdy snahy o prosazení vlastní státnosti na 

straně exilu nabíraly na intenzitě. V červnu 1918 se tento narativ objevuje v článku 

novináře H. F. Sherwooda, Lighting The Slav Bomb in Austria. Subject Peoples 

Getting Together For First Time in History to Resist Oppression (Zapálení slovanské 

bomby v Rakousku. Podřízené národy se spojují poprvé v historii v boji proti útlaku)82 pro 

New-York Tribune 2.6. 1918. Sherwood zmiňuje středoevropský prostor, který slouží jako 

hráz pro Německo při jeho směřování na Východ. Toto směřování nazývá usilováním 

Německa o vytvoření tzv. „Mitteleuropa“83. „Mitteleuropa je, čím byla Svatá říše římská, 

plánem na podřízení Východu. Rakousko, ačkoliv je v současnosti formálně svobodné, je 

ve skutečnosti řízeno z Berlína (viz kapitola 2.3.5.). Rakousko se nemůže nikdy Německu 

stavět na odpor. Němci se domnívají, že jsou Nadlidé a Slovany mají mít jako otroky,“ 

píše. „Frázi osa Berlín-Bagdád může být lépe rozuměno jako ose Berlín-Káhira. Cílem 

Německa je Afrika,“ dodává. „V Rakousku existuje osm národů, ale Rakousko není 

národem. Rakousko je dynastií, autokracií, armádou. Rakousko-Uhersko je příkladem 

umělé vytvořeného státu podobně, jako je jím Prusko,“ píše. „Masaryk byl jedním z 

prvních, kteří spojenecké státníky varovali před nebezpečím pangermánského plánu na 

vytvoření Mitteleuropa. Masaryk rovněž upozorňoval na to, že rozpuštění Rakousko-

Uherska a nahrazení monarchie nezávislými státy je jediným praktickým způsobem, jak 

krotit německé (pangermánské) ambice ve střední a východní Evropě,“ píše dále.  

 

2.3.3  Rámec III: Češi jako utlačovaný a vzbouřený národ  

 Narativem, který se v souvislosti s mediální reflexí československé otázky ve 

sledovaném období podařilo rekonstruovat, je rámec, který téma zasazuje do souvislosti s 

útlakem a diskriminací neněmeckých národů Rakouska. Podobně jako předchozí rámce84 

je i tento výrazně tematizován v dokumentech, které s britskými přáteli myšlenky 

československé emancipace (Robertem W. Seton-Watsonem) dával dohromady Masaryk 
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ve formě memorand. Zmínku o represích v Rakousku obsahuje již první z nich sepsané 

Seton-Watsonem v říjnu 1914 na základě schůzek s Masarykem v Nizozemsku (viz 

kapitola 1.2.). Seton-Watsonův dokument zmiňuje například cenzuru. „Můj informátor 

(Masaryk) uvedl své poznámky osobním vtipem, který charakterizuje celkovou situaci v 

českých zemích. Po návratu ze své první návštěvy z Holandska našel na stole oficiální 

vzkaz: „Vaše noviny jsou velmi neloajální. Ještě jedna konfiskace a budou zakázány 

docela“ (Seton-Watson, 2004, s. 209).  

 Archívní dokument zmiňuje i nespokojenost 28. pražského regimentu, který při 

odjezdu na frontu dával najevo sympatie vůči nepříteli. Vojácí zpívali píseň „Hej 

Slované“, „My jdeme na Rusa, nevíme proč“, „Rus je s námi“. V čele regimentu byla 

rovněž nesena bílá vlajka (ibid, s. 210). Kromě dalšího dokument popisuje i neúspěšné 

snahy rakouských úřadů na počátku války přimět české politické strany k provolání 

loajality vůči Rakousku.  

 Jedna z prvních zpráv o represi v Českých zemích se objevila krátce po vypuknutí 

války v srpnu 1914. Jednalo se o „novinářskou kachnu“ popisující neexistující masakr v 

Praze a následně i smrt Tomáše Garrigua Masaryka. 20. srpna 1914 se v The New York 

Times objevil článek s titulkem Massacre at Prague After Czech Rising. Austrian 

Soldiers Accused of Commiting Terrible Atrocities After Recapturing the city 

(Masakr v Praze. Rakouští vojáci jsou obviněni ze strašlivých zvěrstev poté, co město 

dobyli zpět)85. Zdrojem zprávy je telegram z Londýna odkazující se na svědectví  

kyjevského korespondenta listu Novoje Vremija. Podle něj měli čeští obyvatelé Kyjeva 

obdržet od svých příbuzných v Praze dopisy informující je o události. „Píše se v nich, že 

čeští a polští vojáci rakouské armády zastřelili své velící důstojníky, zatímco provolávali 

smrt německému císaři Vilémovi, zkázu Rakousku a slávu Rusku,“ napsal list. „Praha byla 

celý den v rukou povstalců. Následující den ale posílené rakouské síly znovu získaly město 

a uchýlily se k strašným represím. Ženy a děti byly zastřeleny. Zabit byl každý Čech, 

kterého vojáci chytili na ulici. Říká se, že řeka Vltava zrudla českou krví a nejlepší 

památky ve městě byly zničeny. Rakouští vojáci rabovali obchody a útočili na ženy,“ stojí 

v článku. Podle textu represe vyprovokovaly další nepokoje o dva dny poté, po kterých 

rovněž následovala odvetná opatření. „Má se za to, že došlo rovněž k popravě ruského 

konzula M. Žukovského,“ uzavírá text.  
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 Aféra v americkém tisku měsíc rezonovala. Potvrzení, že je Masaryk naživu, přišlo 

nakonec přímo od jeho rodiny. 20. září 1914 list The New York Times v článku Prof. 

Masaryk Safe, Wife of Bohemian Leader Disproves Report of Prague Uprising 

(Profesor Masaryk je v bezpečí. Žena českého vůdce vyvrací zprávy o pražském 

povstání)86 informace o povstání a masakru v Praze vyvrací. Zpráva přišla ve formě 

dopisu. Vyvrací také spekulace o Masarykově smrti.   

 Zprávy o útlaku Čechů v Rakousku lze v britských denících nalézt hojně od 

počátku roku 1915. Zprávy o dezercích z rakousko-uherské armády a popravách, které 

následovaly, probleskly například v deníku Huddersfield Daily Examiners titulkem Czech 

Regiment Surrenders (Český regiment se vzdal)87 a Birmingham Daily Post Czech 

Regiments said to have deserted (České regimenty údajně dezertovaly)88 v lednu toho 

roku. 23. února 1915 pak list Birmingham Mail vydává článek Czech Demand for 

Independence: Hapsburg Domination Denounced (Češi požadují nezávislost: nadvláda 

Habsburků odmítnuta)89, který informuje o první společné rezoluci jednomyslně 

odsouhlasené společným kongresem Čechů a Slováků uspořádaným v Paříži90. Uvádí z ní 

obsáhlou citaci:  

 „Naší první touhou je po celém světě rozšířit informaci, že Češi a Slováci odmítají 

nadvládu habsburského rodu a chtějí, aby jim nevládl žádný Němec. Češi rozhodně 

požadují navrácení své nezávislosti. Přejeme si, aby ústava českého státu zahrnujícího 

všechny české a slovenské země, byla založena na těch nejliberálnějších principech. 

Požadujeme konstituční režim podobný těm, které existují ve Francii nebo Velké Británii“.  

 2. dubna 1915 Edinburgh Evening News publikoval zprávu zahraniční 

korespondentky listu Daily Chronicle s titulem Possibility of Czech Revolt 
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90 28. ledna až 5. února se v Paříži z iniciativy moskevského Čecha S. Koníčka-Horského konal sjezd 
delegátů českých a slovenských kolonií z Anglie, Francie a Ruska (bez Švýcarska a USA). Na něm se 
ustavila Národní rada obcí československých. Když vyšly najevo její procarské tendence, začaly se od této 
rady distancovat krajanské kolonie. V létě 1915 se rozpadla, přičemž se vedení zahraničního odboje ujal 
T. G. Masaryk (dostupné online na https://www.libri.cz/databaze/dejiny/text/t81.html, přístup 30. 5. 2020) 
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(Pravděpodobnost české vzpoury)91. Autorka píše, že navštívila Rakousko-Uhersko, 

přičemž popsala situaci, která dle jejího svědectví panuje v Praze. Mnoho obyvatel města 

se podle ní stává obětí špionáže ze strany úřadů z důvodu podezření ze sympatizování s 

českým hnutím. Na konto možného povstání proti vládě ve Vídni ovšem uvádí, že nejsou 

viditelné žádné známky toho, že by k němu mohlo dojít. Materiál podobného typu se 

objevil v té době i v listu Liverpool Daily Post s titulem Bohemia in War Time, Reign of 

Terror, Austrian Police Persecution, Many Trials for Treason (Čechy ve válečné době, 

Vláda teroru, Rakouské policejní perzekuce, Mnoho soudů za velezradu)92.  

 29. července 1915 se objevil ve vydání amerického deníku The New York Times 

text s titulkem Bohemia's Aspirations. The Czechs Will Demand Nationality When 

Europe is Made Over93 (Nároky českých zemí. Češi budou požadovat vlastní státnost, až 

se bude formovat Evropa). Publikován byl ve formě dopisu čtenáře, Antonína Jaroslava 

Morávka. Autor v něm z větší části popisuje historické spory mezi Čechy a Němci (viz 

kapitola 2.3.1.). Kromě historických odkazů se dále soustřeďuje na represe v českých 

zemích, které podle něj začaly s porážkou v bitvě na Bílé hoře roku 1620. „Dvě třetiny 

obyvatelstva byly buď vyhubeny, nebo přinuceny utéct za hranice, mnoho uprchlíků se 

usadilo v Anglii, kde založili moravskou církev. Část emigrantů odešla do Ameriky, kde 

založila taktéž moravskou církev. Ti, kteří zůstali doma, si na český trůn zvolili předky 

současného rakouského císaře,“ píše.  

 30. prosince 1915 o náročných podmínkách, kterým jsou v habsburské monarchii 

vystaveni Češi, informoval v článku Racial Problems of Austria. Beating up the 

Germanic Forces (Rasové problémy Rakouska. Porážka německých sil)94 list Daily 

Record. Zmiňuje zatčení Karla Kramáře. Připomíná Tomáše Garrigua Masaryka jako 

hlavního mluvčího českého národa (viz kapitola 2.3.4.) a jeho slova o tom, že si Češi od 

vítězství Dohody slibují nezávislost a sjednocení Čech, Moravy a Slovenska pod jednu 

vládu, která by měla být volena občany. V úvodu cituje Masarykova slova o tom, že české 

země svázaly svůj osud se silami Dohody. Uvádí, že slovanské národy Rakouska považují 
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mocnářství za de facto předané do služeb  Německa (viz kapitola 2.3.5.). Vítězství 

centrálních mocností nad Dohodou by pro slovanské národy habsburské monarchie 

znamenalo pomalé a bezcitné vyhubení, minimálně tedy, co se týče užívání českého 

jazyka v Čechách a na Moravě, zmiňuje článek. Němci vyznávající ideologii 

pangermánství podle článku nazývají český jazyk „českou rakovinou v srdci Evropy“. 

 S jazykem souvisí informace, která se v britském tisku objevila začátkem ledna 

nejprve v Manchester Evening News (21. 1. 1916) s titulkem Trouble in Bohemia. 

Attempt to Banish Czech Language (Potíže v českých zemích. Pokus o zákaz českého 

jazyka)95. Podle zprávy, která se posléze objevila i v titulech Nottingham Evening Post 

(21. 1. 1916) a Aberdeen Press and Journal (22. 1. 1916), se v Rakousku schyluje k přijetí 

represivního opatření, které vyřazuje češtinu ze všech oficiálních jednání ve státě.  

 Významné zprávy ilustrující narativ československé otázky vyprávěný v rámci 

represí následovaly začátkem léta 1916. 15. května 1916 se v listu Daily Mirror objevuje 

nepravdivý článek informující o zastřelení Alice Masarykové pro špionáž. Zpráva s 

titulkem Shot as a Spy (Zastřelena jako špiónka)96 informuje o popravě dcery Tomáše 

Masaryka, vyučující na pražské univerzitě a sympatizující s českým hnutím. V červnu 

1916 se v britském tisku znovu objevuje  krátká zpráva o odsouzení Karla Kramáře a 

Aloise Rašína k trestu smrti za velezradu (7. 6. 1916, Aberdeen Press and Journal). Tento 

materiál se ve stejný den objevuje i v lokálním listu Daily Gazette for Middlesbrough s 

titulkem Treasons Trial in Hungary (Soudy za velezradu v Uhersku). Jako zdroj 

informace je uveden  telegram z Vídně. Zpráva informuje o tom, že trest smrti by měl být 

vykonán ještě v tomto týdnu a dodává, že se profesoru Masarykovi podařilo před několika 

měsíci uprchnout do Anglie97.   

 4. června 1916 vyšel v listu The New-York Tribune rozsáhlý článek s názvem The 

Truth About Bohemia (Pravda o českých zemích)98, jehož autorem je F. C. Fay. Rozsáhlá 

reportáž pojednává o schůzce několika osobností blízkých myšlence československého 

exilového hnutí v New Yorku. „Podzemními cestami se do New Yorku dostala informace o 
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situaci ve Františku Josefovi podřízeném  českém království, které je nechtěným 

účastníkem války, a které doufá, že ji prohraje,“ stojí v úvodu článku, který je formátován 

jako dopis čtenáře. „Zdá se, že lidé v Čechách nalezli cestu, jak se vyhnout tvrdé vídeňské 

cenzuře a sdělit světu pravdu o událostech a podmínkách v jejich zemi svým krajanům, 

kteří žijí na této straně Atlantiku,“ píše Fay. „Dojem, který člověk získá poté, co stráví 

večer ve společnosti informovaných českých krajanů v New Yorku, může být jenom jeden, 

země Jana Husa nepředstavuje pouze vážnější hrozbu pro Rakousko-Uhersko, než 

představuje Irsko pro Britské impérium, ale rovněž se jedná o novou Belgii a nové Srbsko, 

které prochází doslova mučednickou rolí s roubíkem v ústech,“ píše dále.  

 „Před několika dny jsem byl hostem Thomase Capeka, bankovního ředitele z New 

Yorku a autora několika esejí, věnovaných českým zemím, v jednom ze sociálních středisek 

vedených jeho krajany na Manhattanu, Byli s námi tři další mužové, reverend A. B. 

Koukol, hlava České přistěhovalecké společnosti a redaktoři dvou českých deníků, pánové 

B. G. Gregr a E. Svehla,“ dodává. Článek představuje reportážní formou zpracovaný zápis 

z toho, co během večírku zaznělo.   

 „Během uplynulých jedenadvaceti měsíců rakouská vláda použila jakýkoliv 

prostředek, čestný či proradný, aby se pokusila ovlivnit veřejné mínění v zahraničí lží 

spočívající v deklaraci české loajality a vlastním lidem skryla skutečná fakta týkající se 

vojenské a politické situace,“ cituje text Capeka. „Ty nejbrutálnější metody teroru a 

zastrašování byly v českých zemích použity, aby se zabránilo otevřené vzpouře“. Podle 

Capeka byly ale od začátku války „české země přinuceny trpět potichu,“dodává. Capek 

dále zmiňuje rozpuštění rakouského parlamentu ještě před vypuknutím války, aby ti, „o 

kterých bylo známo, že jsou proti válce, tomuto kriminálnímu podniku, v opozici, 

jmenovitě Češi a další slovanští představitelé Rakouska, nemohli hlasovat ani vystoupit“. 

„Ze všech válčících zemí je Rakousko-Uhersko jedinou, ve které vyhlášení války či možné 

sjednání míru neproběhlo skrze parlament, který od svého rozpuštění nebyl svolán z 

jednoduchého důvodu a to proto, že ohledně toho, jak by se k myšlence vedení války 

vyjádřil, panovaly obavy,“ uvedl Capek.  

 Dále zmiňuje nedobrovolné odvody Čechů do armády a perzekuce českých 

politických vůdců Kramáře, Klofáče, Rašína a emigraci Rašína a Beneše. „Profesor 

Masaryk a jeden nebo dva jemu podobní uspěli ve snaze opustit Rakousko a v současnosti 

pracují pro český národ na francouzské a anglické půdě,“ uvedl Capek. „Ve zkratce, ani 
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jeden z našich volených představitelů není v současnosti svobodný, ani jeden nemá 

možnost vykonávat své ústavní právo nebo provádět svou ústavní povinnost v podobě 

reprezentace názorů a přání těch, které zastupuje,“ dodal Capek.  

Článek následně cituje přítomného reverenda Aloise Koukola v části textu věnované 

popisu Tomáše Garrigua Masaryka. „Tento muž jednou napsal, že v českých zemích je 40 

tisíc kněží, což se rovná 40 tisícům rakouských špionů,“ uvedl Koukol (článek zmiňuje, že 

protestantský kněz Koukol v minulosti studoval na katolického kněze).  

 „V českých zemích existují tři druhy lidí, kteří drží s Rakouskem a pro nás 

představují zrádce,“ cituje text Koukola. „Šlechta, jejíž privilegia se opírají o existenci 

feudálního Rakouska, jejíž krev byla již dávno promíchána s maďarskou a německou, 

představitelé dosazeni do svých pozic vládou ve Vídni a katolická církev Vídní placená,“ 

uvedl. „Důvod, pro který jsou tito lidé loajální vůči dobyvateli a utlačovateli našeho 

národa jsou zjevné. Co se mě týče, zjistil jsem, že bych nemohl být dobrým knězem a 

zároveň dobrým Čechem,“ svěřil se Koukol.  

 Reverend následně shrnul situaci ohledně náboženských svobod v zemi. „České 

země jsou stejně svobodomyslné jako Francie. Náboženství ztratilo vládu, kterou nad 

našimi lidmi mělo. České země byly protestantské, když je Rakousko dobylo. Státní 

katolicismus byl na obyvatele českých zemí uvalen shora a oni jej pod oficiálním tlakem 

museli přijmout. Větší část českých zemí se stala katolickou, následující generace ale 

zjistily, že sedí na dvou židlích. Češi nejsou ateisté, nevědí ale, ke kterému oltáři se mají 

modlit. A to představuje další tragédii, za kterou je Rakousko odpovědné. K tomu si 

přidejte skutečnost, že katolická církev je závislá na dobré vůli Vídně a podle toho se tak 

chová. Jakou důvěru může chovat člověk či společenství vůči knězi, o kterém je známo, že 

kvůli svému pracovnímu místu a vidině povýšení zradí svojí zemi,“ dodal Koukol. „Není to 

dávno, co jsem mluvil se starou českou imigrantkou, ženou kolem šedesátky, která mi 

řekla, že před odjezdem do Ameriky podstoupila zpověď, kde se jí kněz ptal, jestli, kdy 

měla špatné myšlenky proti Rakousku a habsburské dynastii,“ dodal Koukol. Žena podle 

něj knězi neodpověděla, ale byla si dle svých slov jistá, že „pokud by kněz byl schopen její 

myšlenky číst, zcela určitě by jí odmítl udělit rozhřešení,“ uvedl.  

 Fay dále popisuje, co během schůzky uvedl další ze zúčastněných redaktor novin 

Hlas Lidu Gregr. „Jeho otec je parlamentní vůdce českých liberálů a vlastník 

nejprodávanějších novin v Praze,“ zmiňuje článek. „Je skutečností, že jsou čeští vojáci 
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stříleni po stovkách proto, že odmítli hrát svou roli v této válce. Pokud by nebyli 

vychytrale rozmístěni napříč rakouskou armádou, celé regimenty by musely být postaveny 

před popravčí četu,“ uvedl Gregr. „Ale i osamoceně tak, že jich nikdy není dost 

pohromadě k tomu, aby měli šanci provést vzpouru, mnoho z nich dává přednost popravě 

než boji za Rakousko, které je jejich tyranem,“ dodal. „Na začátku války existoval pouze 

jeden celý výhradně český regiment, 28. pěchotní pluk z Prahy a dlouho nevydržel. Většina 

jeho mužů se vzdala na Haliči Rusům, zbytek byl rozpuštěn a jméno regimentu bylo 

vymazáno ze záznamů,“ dodal. „České země byly vždy přítelem mocností Dohody,“ 

zmiňuje Fay, co na závěr schůzky dodal Capek. „A nyní hledí vstříc vidině jejich vítězství, 

které by jim mohlo přinést záchranu od německého údělu,“ zakončuje.  

 Zadržení Karla Kramáře se 29. června 1916 v listu The Scotsman věnuje v 

názorovém článku britský poslanec Alexander Frederyck Whyte s titulkem A Czech 

Patriot and an Austrian Crime (Český vlastenec a rakouský zločin)99. Popisuje Kramáře 

jako českého vlastence a nacionalistu, který ještě v roce 1906 stál o zachování silného a 

nezávislého Rakouska zosobňujícího podle něj tehdy podmínku pro bezpečnost českých 

zemí. „Kramář hovořil o tom, že České země a Rakousko se potřebují vzájemně, pokud 

mělo být účinně bráněno německé rozpínavosti,“ popisuje Whyte. Kramář podle něj 

prokázal, že je dobrý Rakušan. „Pracoval pro rod Habsburků jako jen málo mužů,“ píše. 

„Nyní byl Kramář odsouzen k smrti. Nevíme, jestli byl rozsudek vykonán, ale pokud se tak 

stane, Habsburkové si budou moci přidat další zločin politické vraždy. A v srdci českého 

národa se Kramář zařadí po bok Jana Husa,“ píše Whyte.   

 Rozsáhlý článek věnovaný útlaku Čechů přinesl 1. září 1916 list The Suffragette s 

titulkem German Power must be Crushed! Austria and Hungary must be 

Dismembered (Německá moc musí být zlomena. Rakousko a Uhersko musí být 

rozčleněné)100. V úvodu textu je český národ popsán jako oběť německého militarismu. 

„V odporu vůči jeho utiskovatelům a tváří tvář fatálnímu nebezpeční a kruté 

nespravedlnosti, která by vyvstala ze separátního míru s Rakousko-Uherskem, považujeme 

za povinnost vydat následující manifest České národní aliance ve Velké Británii,“ uvádí 

text. Následuje samotný manifest, ve kterém jsou Češi popsáni jako nejpokročilejší ze 

slovanských národů, kteří nemají nic společného se svými uherskými utlačovateli nebo s 

agresivními ambicemi Němců.  
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 Útlak v českých zemích je tématem 14. listopadu 1916 i v listu The Scotsman s 

titulkem Czech Problems. Internal Condition of Bohemia (České problémy Vnitřní 

podmínky českých zemí)101. Text především informuje o čtvrté ze série Masarykových 

přednášek na téma mezinárodních problémů na půdě Royal Society, Burlington House v 

Londýně. Masaryk v ní hovořil i o dezercích českých vojáků a podle listu popsal situaci v 

Rakousku, kdy bývá mnoho Čechů odsuzováno k smrti či dokonce zastřeleno bez soudu. 

„Někteří z jeho kolegů jsou ve vězení,“ popisuje text situaci. „Jeho přátelé byli odsouzeni 

k smrti, jejich majetek konfiskován za účelem odstrašení,“ stojí dále. České země v 

přednášce Masaryk označil za „okupované území“. „Jako celek byly české země bitevním 

polem v tom smyslu, že zde probíhala soustavná pasivní revoluce a to proto, že Češi jako 

národ se staví na stranu Spojenců a odmítají bojovat proti nim,“ citoval článek Masaryka.  

 Útlaku rakouských Slovanů se 23. prosince 1916 věnovaly The Times. Text 

nadepsaný The Allies and Astria (Spojenci a Rakousko)102 popisuje ambice  Německa na 

utvoření německými národy ovládané střední Evropy (tzv. Mitteleuropa) a zabezpečení 

cesty na východ (viz kapitola 3.3.2., rámec II Bariéra pangermanismu). Kromě toho ale i 

údajný plán na to, „jak Rakousko-Uhersko rekonstruovat …v německý stát..“ (viz také 

3.3.2.). Konkrétně se jedná o záměr na udělení zvláštního právního statutu oblasti Haliče a 

reorganizaci územních celků v českých zemích, což by umožnilo německé menšině 

v Rakousku ve volbách pohodlně přehlasovat českou většinu103. Dále zmiňuje plány na 

prohlášení němčiny národním jazykem. „Utlačované národy Habsburské monarchie, 

Poláci, Češi, jižní Slované, Italové, Rumuni všichni vzhlíží ke spojencům pro nějakou 

vidinu svého možného osvobození,“ zakončuje text.  

 Během léta 1917 se věnoval myšlence československého národa novinář Isaac don 

Levine. 8. července 1917 vyšel v listu New-York Tribune jeho rozsáhlý článek s názvem 

                                                           

101 Příloha číslo 1, článek č. 35 
102 Příloha číslo 1, článek č. 18 
103 Vznikl koncept přestavby Rakouska, který se stal oficiálním programem německých nacionalistických 
stran (známý pod názvem Velikonoční program). Požadoval zrušení dosavadních historických korunních 
zemí a ustavení jednolitého Císařství rakouského. V tomto „císařství" měly mít zvláštní postavení jen Halič, 
Bukovina a Dalmácie. České země by se rozdělily na oblasti německé a smíšené, české by nebyly vůbec; 
všude by byla úřední řečí němčina. Velikonoční program odrážel vliv knihy německého žurnalisty 
F. Naumanna Mitteleuropa (1915), která představovala plán německé ekonomické, politické i vojenské 
hegemonie v Evropě (v návaznosti na těsný spolek Německa a Rakousko-Uherska) (F. Čapka: Dějiny zemí 
Koruny české v datech, dostupné online na https://www.libri.cz/databaze/dejiny/text/t81.html, přístup 30. 5. 
2020)  
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The Birth of New Nations. Bohemia104 (Zrození nových národů. Čechy). V článku 

zmiňuje existenci národa v rámci sil Dohody, který Spojenci ještě nebyl oficiálně uznán, 

nikdy nevyhlásil válku Centrálním mocnostem a přesto již má svou vlastní armádu, která 

vede válku proti německým silám. Vysvětluje, že provizorní vláda Čechoslováků má své 

dočasné sídlo v Paříži, v jejím čele stojí „diktátor“ Tomáš Garrigue Masaryk (viz také 

kapitola 2.3.4.) a za narůstající prestiž Čechoslováků je odpovědná československá 

armáda v podobě legionářů, kteří přísahali věrnost „československému státu“ a profesoru 

Masarykovi. Boj Čechoslováků za samostatnost představuje podle autora „jedinečný úkaz 

utlačovaného národa, který se snaží vyřešit problém své nezávislosti tím, že vede válku 

proti svému utlačovateli“. Kromě toho poskytuje text Don Levineho i historickou rovinu 

konfliktu  (viz kapitola 2.3.1.).  

 22. června 1917 list The Suffragette přínesl článek s titulkem Dismemberment of 

Hungary (Rozčlenění Uherska)105. Popisuje v něm slovanské a románské národy 

Rakousko-Uherska jako většinové skupiny obyvatel mocnářství dovedně držené v 

poddanství německou a maďarskou menšinou. Tyto národy byly podle článku naladěny 

proti propuknutí války, jelikož si uvědomovaly, že jejím účelem bylo ještě více utužit 

sevření, které nad nimi mají Němci. Článek zmiňuje dezerce a kapitulace českých vojáků 

na frontě, perzekuce českých lídrů a potlačování svobody tisku. „Rakousko šlo přes 

mrtvoly, aniž by věnovalo jakoukoliv pozornost pocitům svých Slovanů. Utlačovalo je a 

zrazovalo jejich svatá práva tím nejhanebnějším a nejzavrženíhodnějším způsobem,“ stojí 

v článku dále.  

 Téma represí a útlaku obsahoval i rozsáhlý článek New-York Tribune z 15. srpna 

1918 s titulkem Czecho-Slovaks Now Fighting to Regain Old Place in World. Nation 

Robbed of Rights and Tortured Through Centuries by Huns106 (Čechoslováci bojují o 

znovuzískání svého místa ve světě. Národ oloupen o svá práva a mučen po staletí 

Němci107) a to v době, kdy exilové snahy Čechů a Slováků o prosazení státnosti vrcholily 

a mediálním reflexím v souvislosti s nimi dominovaly zmínky o úspěšném tažení 

Masarykových legionářů na Sibiři. Článek převážně zmiňuje historickou rovinu konfliktu 
                                                           
104 Příloha číslo 1, článek č. 8 
105 Příloha číslo 1, článek č. 36 
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Čechů s Němci (viz kapitola 3.2.1.). Spojenectví s Habsbursky bylo podle článku pro 

Čechy omylem. Privilegia garantovaná Čechům spojenectvím s Habsburky byla podle 

článku jedno po druhém odebírána.  Podmínky začaly být tak nesnesitelné, že 

Čechoslováci povstali v revoltě, která byla ovšem poražena v bitvě na Bílé hoře roku 

1620, ... „jejich existence jako národa tehdy dospěla prakticky ke konci,“ píše. 

 Rakousko se podle něj po porážce Čechů v bitvě na Bílé hoře (1620) uchýlilo kvůli 

vzpouře ke „strašlivé pomstě“. „Popravy, trest a hladovění redukovaly populaci o více než 

80 procent a z úrodné půdy se stala pustina. Přeživší byli podrobeni násilné germanizaci,“ 

uvádí. „Československé armády nyní bojují na všech významných frontách jsouce si 

vědomy toho, že jejich vlastní svoboda je neoddělitelná od potlačení německého teroru,“ 

píše.    

 

 

2.3.4  Rámec IV: Masaryk: Profesor a vědec jako vůdce Čechoslováků  

 Dalším z vygenerovaných narativů, ve kterých byla myšlenka československé 

samostatnosti a exilových emancipačních snah v britském a americkém tisku 

představována, byl i rámec, který se soustředil kolem samotného Masaryka, coby vůdce 

exilového hnutí jako jednotícího prvku. Masaryk byl v souvislosti se svými snahami 

opakovaně představován jako akademik a vizionář a zkušený politik, koncem války pak i 

jako vojenský vůdce disponující legionářskou armádou na Sibiři. Ve Spojeném království, 

kde byl Masaryk od r. 1915 v pozici vedoucího katedry slavistiky a zahájil soustavnou 

exilovou činnost inaugurační přednáškou na londýnské King's College (viz kapitola 2.3.2.), 

byl v novinových článcích zmiňován jako profesor v exilu a vyzdvihovaly se jeho 

akademické přednosti. Ve Spojených státech, kam dorazil ve druhé polovině roku 1918 

jako hlavní tvář československého exilu, noviny texty zmiňovaly jeho politickou úlohu a 

vůdcovství v souvislosti s československým hnutím a  legionáři na ruské Sibiři108.  

 V souvislosti s Masarykovou přednáškou na King's College  vydaly The Times (20. 

října 1915)  text s nadpisem Prof. Masaryk on Small Nations (Prof. Masaryk o malých 
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 První tiskové materiály novin, které se Masarykovi v USA věnovaly však vyšly mnoho let před 
vypuknutím první světové války. Nejednalo se ale o materiály související s exilem a jeho cíli.  
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národech)109. „Profesor Masaryk, uznávaný slovanský učenec, který v ten večer zahajoval 

novou školu slovanských studií v Londýně, téma uchopil a rozpracoval s vědeckou 

exaktností,“ napsaly pochvalně o přednášce. „Masaryk je mnoho let znám v Evropě a ve 

Spojených státech jako přední představitel skutečného a tolerantního slovanského ducha, 

který, pokud mu bude v naší zemi adekvátně porozuměno, podpoří plodný svazek ideálů 

mezi anglosaskými a slovanskými národy,“ zmiňuje článek.  

 „Stejně jako tisíce dalších Čechů i profesor upřednostňuje to, za co bojují 

Spojenci,“ napsal 20. října 1915 o Masarykovi a jeho přednášce list Daily Record v článku 

Professor in Exile (Profesor v exilu)110. Masaryka uvedl s tím, že do Anglie přicestoval 

přibližně před třemi týdny a povede na londýnské univerzitě katedru slovanských studií. 

„Doktor, který je profesorem pražské univerzity, je v exilu ze svého domova, protože stejně 

jako tisíce dalších Čechů upřednostňuje věc Spojenců a sdílí s nimi odpor vůči Němcům,“ 

líčí text emotivně. „Udělal mnoho dobré práce od doby, kdy jej jeho veřejné odsouzení 

rakouských intrik vedených proti Srbsku učinilo vyhnancem hájícím práva menších 

národů vůči rakouskému útlaku,“ dodává.  

 Masaryka jako akademika prezentoval 20. října i Western Daily Press s titulkem  

The Liberty of Small Nations, What the Allies Are Fighting For. Letter from the 

Premier (Svoboda malých národů. Za co Spojenci bojují. Dopis od ministerského 

předsedy)111. „Přednášející zastával pozici profesora filosofie na české univerzitě v Praze, 

byl členem rakouského parlamentu. Na londýnské univerzitě bude přednášet slovanskou 

literaturu a sociologii,“ představuje Masaryka. Následuje výčet pochval, přednesených 

lordem Robertem Cecilem za nepřítomného premiéra Asquitha:  „Gratuluji King's College 

za obsazení profesora Masaryka a mohu ji ujistit, že jeho příchod do Londýna velmi 

vítáme a to zaprvé jako příjezd významného učitele, jehož vliv a učenost je široce známá 

skrze celý slovanský svět a za druhé jako poslance, jehož osobní kvality odvahy a síly 

představují hodnoty, které oceňujeme my všichni. Věříme, že Masarykova přítomnost 

napomůže k posílení sympatií, které sjednocují lid Ruska a Velké Británie,“ uvedl Asquith 

ve zdravici.   
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 Pochvalný text věnovaný Masarykovi a jeho inaugurační přednášce na King's 

College o pár dnů později (25. října 1915) vyšel v listu The Scotsman. V článku  A Good 

European (Dobrý Evropan)112 Masaryka vychvaluje britský poslanec Alexander Frederick 

Whyte. „Inaugurační přednáška nové školy Slovanských studií v Londýně minulé úterý 

byla více než zajímavou událostí. Představila významnou osobnost, jednu z vůbec 

největších v celém slovanském světě,“ píše. „Přednášejícím byl profesor T. G. Masaryk, 

vedoucí katedry filosofie na české univerzitě v Praze, který je nyní v exilu a pronásledován 

rakouskou vládou,“ přibližuje jej. Masaryk podle Whytea přednesl téma „problému malých 

národů v evropské konfliktu“ mistrovsky. „Jako vážený český občan a zkušený lídr 

mladých progresivních politiků je skvěle obeznámen se závažnou povahou problému a to 

také díky tomu, že byl dlouhé roky přímo aktivní nejen v české, ale i  rakouské politice jako 

člen vídeňského parlamentu. Na obou těchto úrovních pracoval neúnavně za práva 

neuznaných malých národů střední Evropy, které spravedlivě usilují o svobodu,“ píše. 

Následně vyzdvihuje Masarykovy kvality akademika. „Politická práce profesora 

Masaryka jej proslavila po celém slovanském světě a přivedla k němu studenty z Ruska, 

Polska, Srbska a jihoslovanských zemí, kteří v Praze naslouchali jeho přednáškám. 

Masaryk při svém působení na druhé využíval dvojího vlivu. Ze svého místa v Říšské radě 

nesmlouvavě kritizoval rakouskou politiku a tím přímo ovlivňoval chod dění, což by samo o 

sobě z něj vytvořilo osobnost evropského významu. Z místa učitele na pražské univerzitě 

ale využíval mnohem širšího vlivu tím, že formoval politické myšlení v generacích mladých 

slovanských politiků, kteří se z Prahy vraceli domů s rozšířeným pohledem na záležitosti 

lidstva. Masaryk je poučené posílal zpět do jejich zemí s politickými úkoly a ideálem 

nezničitelné pospolitosti civilizovaného lidstva v srdci, který je známkou každého dobrého 

Evropana. Masarykovi studenti pociťovali vliv jeho učení ještě dlouho poté, co jejich dny 

na fakultě skončily. Mnoho z nich Masaryka vyhledalo o mnoho let později kvůli řešení 

problémů, které před nimi vyvstaly,“ píše Whyte. „Pro Británii je štěstím, že se takový 

přednášející, jako je Masaryk, právě nyní objevil v Londýně. Masaryk byl mnoho let v 

Evropě a v USA znám jako  přední představitel tolerantního slovanského ducha. Pokud mu 

bude v Británii dobře porozuměno, podpoří plodné spojení ideálů mezi anglosaskými a 

slovanskými národy,“ dodává. „King's College si vysloužila naši vděčnost tím, že 

Masarykovi poskytla útočiště v jeho exilu a přímo z jeho úst vím, že náš uznávaný host 

příležitost představit slovanské ideály britskému lidu velmi vítá,“ uzavírá článek.  
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 Masaryk se od podzimu 1915 přednášení ve Spojeném království věnoval 

dlouhodobě. Bezmála o rok později od zahájení jeho působení na King's College se 14. 

listopadu 1916 v listu The Scotsman objevuje článek s titulkem Czech Problems. Internal 

Condition of Bohemia (České problémy. Vnitřní podmínky českých zemí)113 informující 

o čtvrté ze série Masarykových přednášek na téma mezinárodních problémů na půdě Royal 

Society, Burlington House v Londýně. Zmiňuje, že se jedná již o čtvrtou sérii přednášek, 

zabývajících se mezinárodními problémy souvisejícími s hnutím boje za práva národů. 

Text jej popisuje jako osobnost hrající významnou roli v české politice. Přednáška byla dle 

článku vedena na téma „českých problémů“. „Masaryk během přednášky uvedl, že si přeje 

vysvětlit pozici, kterou český národ zastává ve vztahu k probíhající válce a budoucímu 

míru v Evropě. Českou pozici popsal jako protikladnou vůči Německu a Rakousku a 

naopak pozitivně nakloněnou Spojencům,“ stojí v článku, který v sobě dále zahrnuje jak 

téma útlaku Čechů v Rakousko-Uhersku (viz kapitola 2.3.3), tak  i argumentaci za rozbití 

mnohonárodnostní monarchie (viz kapitola 2.3.6.). 8. července 1917 pak Masarykova 

osobnost přilákala pozornost novináře Isaaca Don Levineho v článku pro New-York 

Tribune s nadpisem  The Birth of New Nations. Bohemia114 (Zrození nových národů. 

Čechy). Vyzdvihuje Masaryka jako „diktátora“ stojícího v čele provizorní vlády 

Čechoslováků v Paříži a jejích ozbrojených sil (viz také  kapitola 2.3.1.). 

 Masarykův vstup do tamních novin v souvislosti s českým exilem nebyl premiérou. 

První rozhovor s Masarykem v baltimorském deníku The Sun byl otištěn  19. května 1902 

dlouho před propuknutím světové války. Jeho tématem byla ale tehdejší nedostatečná péče 

o děti přistěhovalců v USA. Masaryk jako sociolog americkou veřejnost prostřednictvím 

novin upozorňoval na blížící se nárůst populace dětí přistěhovalců a nutnost vybudování 

potřebných kapacit (Kovtun, 1991, s. 58)115. Masaryk v USA v roce 1902 pobýval asi čtvrt 
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115 Bylo to během jeho první přednáškové cesty po USA, kdy si Masaryka americký tisk začal všímat. 
Rozhovor s Masarykem posléze doplnily dva úvodníky komentující jeho názory a přibližující jej čtenářům 
(Kovtun, 1991). 21. května 1902 se Masarykovým postojům věnoval významný deník The Washington Post 
s celkovým vyzněním článku, „že někdy stane, že i cizinec poskytne dobrou službu Americe, tím, že 
upozorní na některé ošklivé skutečnosti“. Zásluhu tento liberální deník přičítal právě Masarykovi. 
Masarykovy názory a postoje byly vztaženy nikoliv k politickým, ale k závažným sociálním otázkám 
(Kovtun, 1991, s. 59). Paradoxně se ale Masaryk v roce 1902 v USA zaměřoval na vysvětlování české 
historie a kultury. Myšlenku samostatnosti Čechů předkládal spíše jako otázku kulturní. Nesnažil se ji šířit 
ve smyslu politického programu (Kovtun, 1991, s. 61).  
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roku. Masarykova návštěva Spojených států tehdy zahrnovala především univerzitní 

přednášky a nepřímo pomohla připravit půdu pro jeho činnost v roce 1918116 (ibid, s. 57). 

  Druhá Masarykova návštěva USA v roce 1907 se již ovšem nese v politickém 

duchu. Do země přijíždí jako politicky silně angažovaný český představitel. Cesta se  

odehrála krátce poté, co Masaryk úspěšně obhájil poslanecký mandát v říšské radě (ibid, s. 

61). Masarykovy přednášky z jeho druhé cesty se věnují například tématu politické situace 

Čechů uvnitř habsburské monarchie i Rakousko-Uhersku obecně (ibid, s. 62). V jedné z 

nich Masaryk označil Rakousko-Uhersko za teokratickou zemi, ve které stát a církev 

splývají v jedno (ibid, s. 63).    

 V létě 1918 byl již ale Masaryk v americkém tisku prezentován jako exilový politik 

usilující o setkání s americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem. Postupně stoupající 

pozornost věnoval vývoji v Čechách americký tisk od jara 1918, přičemž jej považoval za 

příznačný pro vývoj v celém Rakousku (Kovtun, 1991, s. 124). 15. března 1918 například 

New York Times informovaly o Tříkrálové deklaraci, když psaly, že se jedná o prohlášení 

„ve prospěch plné nezávislosti Čech, Moravy a rakouského Slezska v jednotném 

československém státě“ (ibid). 18. března se list deklarací zabýval znovu v úvodníku s 

názvem New Troubles in Austria (Nové potíže v Rakousku). Noviny psaly o tom, že 

prohlášení českých poslanců je ve své podstatě ekvivalentem „přímého požadavku 

nezávislosti“. Autor textu rovněž usuzoval, že rakouská vláda nemá k dispozici prostředky, 

kterými by mohla „otevřenou vzpouru“ národů monarchie odvrátit (ibid, s. 124).  

 V dubnu 1918 dochází v Římě ke Kongresu utlačovaných národů a v květnu 1918 

nabírá diskuze o budoucnosti Rakouska-Uherska v diplomatických kruzích nový spád 

(ibid, s. 129), když se ve věci Rakouska a jeho neplnoprávných národů objevuje další tlak 

na americkou vládu (ibid, s. 131), přičemž jsou prezentovány další důvody k rozbití 

monarchie (ibid, s. 132). Masaryk v ten samý měsíc přijíždí do Spojených států, aby zde 

agitoval ve prospěch české věci. Doráží začátkem května, kdy s ním 6. května 1918 

vydává deník Chicago Daily News rozhovor, ve kterém vysvětluje svůj úkol ve Spojených 

státech a podává čtenářům historický přehled boje o českou nezávislost (ibid, s. 136). 

Další rozsáhlé interview s Masarykem následuje v titulu Washington Post 12. května. 
                                                                                                                                                                                
 
116 O Masarykovu návštěvu v té době se zasloužili chicagský průmyslník a kulturní mecenáš, Charles R. 
Crane, prezident chicagské univerzity William R. Harper a jeden ze zakladatelů slovanských studií v 
Americe Leo Wiener (Kovtun, 1991, s. 55). 
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Budoucí první československý prezident v něm hovoří o tom, že případné rozčlenění 

Rakousko-Uherska je v příčinné souvislosti s vítězstvím Spojenců (Kovtun, 1991, s. 139). 

Masaryk v rozhovoru oznamuje, že Spojenci, zdá se, dosud nechápou, co by sebou 

přinesla diplomatická záruka územní celistvosti Rakouska. Ve značné části rozhovoru se 

Masaryk věnuje otázce uznání politických požadavků středoevropských národů, kterými 

se právě v té době začala zabývat i spojenecká diplomacie (ibid).  

 Podle Masaryka si Spojenci měli uvědomit, že prvním krokem k vítězství je rozbití 

Rakouska. Masaryk argumentoval tím, že Rakousko ve válce krylo bok Německého 

císařství (ibid). Následuje obsáhlé interview s Masarykem v NY Times 26. května 1918. 

Masaryk v něm mluví o největší příležitosti ve světové historii přispět k demokracii. 

Uvedl v něm, že Američané disponují možností znásobit svou vlastní velkou revoluci a 

její dobrodiní (Kovtun, 1991, s. 364).   

 Článek o přivítání Masaryka v Chicagu se 6. května (den po jeho příjezdu) objevuje 

v listu New-York Tribune s titulkem Professor Masaryk, Bohemian Leader, on Way to 

See Wilson (Profesor Masaryk, vůdce Čechů na cestě za prezidentem Wilsonem)117. 

Masaryk je v něm představen jako vůdce 12 milionů Čechoslováků „v jejich snahách utéci 

z rakouské nadvlády“. Masaryk je podle článku na cestě za prezidentem Wilsonem. Uvádí, 

že Masaryka v Chicagu vítaly tisíce Čechů. „Masaryk je na cestě do Washingtonu, kde 

plánuje předstoupit před prezidenta Wilsona s prosbou o podporu svobody českých zemí“. 

Masaryk je podle článku „českým Garibaldim“. Text přibližuje jeho kariéru učitele na 

pražské univerzitě a politickou dráhu poslance rakouského parlamentu. Připomíná, že 

krátce po válce prchl z Rakouska, stal se vůdcem československé revoluce a „odstartoval 

mocné hnutí za nezávislost českých zemí“. Následně se podílel na organizaci 

československých legionářů v Rusku. „Nové české země by podle pohledu profesora 

Masaryka, měly mít populaci celkem 12 milionů lidí hovořících jedním jazykem a měly by 

stát jako štít mezi Německem a jeho sny na dobytí Balkánu,“ uvádí text (viz také kapitola 

2.3.2.).  

 Zmínky o Masarykovi jako vůdci Čechoslováků a vítězném tažení legionářů na 

Sibiři 28. května 1918 přinesl i britský Leeds Mercury s nadpisem Czechs and the Allies. 
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Defeating the German Plan (Češi a Spojenci. Porážka německého plánu)118. Text 

opakuje, že hned počátkem války se Češi jako národ přidali ke Spojencům, když si 

uvědomili, že cílem Německa je podmanění si padesáti milionů neněmeckých obyvatel 

Střední Evropy. „Ačkoliv nebyli schopni se vzbouřit, Češi významně pomohli Spojencům 

pasivním odporem a hromadnou kapitulací tváří tvář ruským a srbským vojákům. Jeden z 

jejich vůdců, profesor Masaryk navíc utekl do zahraničí, aby informoval Spojence o 

aspiracích Čechů a zorganizoval dva miliony Čechoslováků za hranicemi. V Rusku byly 

vytvořeny české regimenty a na francouzské frontě v současnosti po boku Dohody bojuje 

česko-slovenská armáda,“ píše autor. Dále cituje představitele československého exilu  

Vladimíra Noska a jeho vyjádření o tom, že Masaryk coby pomyslný lídr 

československého exilového hnutí pracuje s podporou a vědomím celého národa doma, 

nikoliv pouze Čechů a Slováků v zahraničí. „Těžko budete hledat v Evropě národ tak 

jednomyslný a odhodlaný ve svých snahách a aspiracích jako jsou Češi,“ zakončuje autor 

článek.  

 V neděli 2. června 1918 vydal rozsáhlý článek na téma Čechoslováků a jejich snah 

deník New-York Tribune pod názvem Lighting The Slav Bomb in Austria. Subject 

Peoples Getting Together For First time in History to Resist Oppression (Zapálení 

slovanské bomby v Rakousku. Poddané národy se spojují poprvé v historii v boji proti 

útlaku)119, 120 autora H. F. Sherwooda. Sherwood se v něm věnuje problémům Rakousko-

Uherska ve vztahu k českým zemím a čtenářům přibližuje i Masaryka. Není to podle něj 

poprvé, kdy Rakousko-Uhersku hrozily problémy. V současnosti je ovšem situace 

obzvláště problematická, píše. Věnuje se neněmeckým národům Rakouska a píše, že pro 

jejich nároky bylo velkým stimulem, když minulý týden z Washingtonu přišly zprávy o 

tom, že vláda Spojených států s velikým zájmem sledovala Kongres utlačovaných národů,  

který se v dubnu konal v Římě a prohlásila, že národní aspirace Čechoslováků a 

Jugoslávců mají její sympatie. Podle autora to znamená, že Spojené státy přiznaly 

národům útlak a souhlasily s dělením Rakouska-Uherska a osvobozením jeho slovanských 

národů.  
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119 Text zmiňuje i téma Masarykovy teze samostatného Československa jako hráze vůči germanismu, viz 
kapitola 2.3.2.  
 
120Příloha číslo 1, článek č. 20 
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 Podle Sherwooda je to historicky poprvé, kdy národy Rakouska postupují ve svých 

snahách o emancipaci jednotně v situaci, kdy si uvědomily, že válka jejich nárokům 

přinesla příležitost. Tuto skutečnost autor přisuzuje k dobru právě Masarykovi. 

„Inspirováni ideály svobody usilují o to, být svobodni. Jak ale takto úzká spolupráce v 

rámci říše vznikla? Kdo položil její základy? Odpovědí je, Tomáš Masaryk z Prahy,“ píše. 

Připomíná Masarykovu úspěšnou přednášku pro krajany 25. května v Carnegie Hall. „Bylo 

Masarykovou myšlenkou, že válka pro Spojence nemůže být vítězně dobojována bez toho, 

aby došlo k rozpadu Rakousko-Uherska a jeho jednotlivé národy nedostaly příležitost 

získat svobodu, jakou disponují Američané, založenou na principech Deklarace 

nezávislosti,“ píše. „Do doby, dokud nebudou české země vymaněny z německého vlivu, 

nemůže být ve střední Evropě mír,“ píše. „Rakousko jako stát neexistuje. Rakousko 

představuje pouze jedna rodina, která žije na úkor mnoha malých národů. Proč by tedy 

mělo Rakousko zůstávat nadále? Tím, že bojují za svou prastarou nezávislost, České země 

bojují za bezpečí demokracie pro celý svět,“ dodává.  

 Popisuje i úkoly, které Masaryka čekají ve Spojených státech a neopomene jej 

představit jako prezidenta provizorní vlády československého národa. V USA podle něj 

Masaryk sleduje pět cílů. Zaprvé usiluje o získání souhlasu spojeneckých vlád a 

poskytnutí prostředků k transportu až stotisícové legionářské armády z ruské Sibiře přes 

Asii a USA do Francie, kde by se na frontě mohla zapojit po bok Spojenců, zadruhé o 

posílení a povzbuzení české a slovenské krajanské komunity a v neposlední řadě o získání 

sympatií americké vlády vůči  československému hnutí.  

 14. července 1918 New Yorský The Sun publikoval článek The New Masters of 

Siberia, Masaryk, leader of the Czecho-Slovaks, tells the aims of his followers  (Noví 

vládci Sibiře. Masaryk, vůdce Čechoslováků sdělil cíle svých stoupenců)121. Tématu je 

věnována celá dvoustrana. Text je doprovázen fotografií Tomáše Garrigue Masaryka a 

Karla Perglera, spolu s pochodujícími československými legionáři skrze ulice 

Vladivostoku. Článek zmiňuje úspěchy legionářů na Sibiři, s tím, že v oblasti 

českoslovenští vojáci opět nastolili pořádek a umožnili protibolševickým Rusům ustavit 

lokální vládu, vyzdvihuje jejich úspěchy v boji. Následně uvádí, že další akce těchto 

ozbrojených sil jsou závislé na rozhodnutích profesora Tomáše Masaryka, kterého text 

uvádí jako prezidenta Československé národní a rady a také nejvyššího velitele 
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československých ozbrojených sil s tím, že se v tomto ohledu nachází v takřka stejné 

pozici jako prezident USA Woodrow Wilson. Článek uvádí, že se Masaryk v současnosti 

nachází v New Yorku a podle odhadů je v kontaktu s úřady ve Washingtonu, přičemž 

očekává rozhodnutí prezidenta Wilsona týkající se možné intervence na Sibiři. Dále 

popisuje Masarykovu cestu z jara 1918 z Ruska přes Vladivostok do Spojených států. 

Popisuje Masaryka jako vůdce Čechoslováků, který si Čechy, Moravu a Slovensko přeje 

vidět jako nezávislý stát, neboť „v současnosti je toto území okupováno Rakousko-

Uherskem,“ stojí v textu.  

 15. srpna 1918 vydal New-York Tribune článek Czecho-Slovaks Now Fighting to 

Regain Old Place in World. Nation Robbed of Rights and Tortured Through 

Centuries by Huns)122. Článek se věnuje emancipačnímu hnutí Čechoslováků, přibližuje 

jejich historii a rovinu národnostního útlaku v rámci Rakouska (viz kapitoly 3.2.1. a 

3.2.3.). Kromě toho ale  přibližuje i Masaryka. „Profesor Tomáš G. Masaryk, původně 

člen rakouského parlamentu, v roce 1915 zřídil Československou národní radu, kterou již 

nyní uznávají Spojenci a Spojené státy jako politický orgán národa,“ stojí v textu.  

 Masarykovy vůdcovské schopnosti jsou vyzdvihovány v New-York Tribune i 18. 

srpna 1918 v článku s titulkem The Past of Things. Who are the Czecho-Slovaks 

(Minulost, kdo jsou Čechoslováci)123. Autor článku píše pod pseudonymem Diderot jr. V 

článku předkládá převážně historizující rámec usilování Čechů o nezávislost (viz kapitola 

3.2.1.), ale v jeho závěru přirovnává Masaryka k „českému Woodrow Wilsonovi“.  

 

 2.3.5  Rámec V: Rakousko-Uhersko jako přívěšek Německa  

 Propojení Rakousko-Uherska s Německem a jeho politikou bylo vděčným tématem 

protirakouské propagandy ze strany českého exilového hnutí. Články stavějící se pozitivně 

k „české věci“ se často  kriticky vyjadřovaly na adresu možného uzavření separátního 

míru. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1., hrozba separátního míru se nad snahami českého 

exilového hnutí vznášela takřka po celou dobu války. Starosti, které mu činila možnost 

uzavření separátního míru mezi některou z dohodových mocností a Rakouskem, přiznával i 

sám Masaryk (Čapek, 2013, s. 155). O politickém propojení Německa s Rakousko-
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Uherskem z propagandistických důvodů hovořil. Zmínky lze nalézt například ve druhém z 

memorand, které v dubnu 1915 připravil společně s novinářem Seton-Watsonem „Trojité 

spojenectví124 je diplomatickou a vojenskou zbraní plánu Berlín-Bagdád. Rakousko-

Uhersko je Německu naprosto k dispozici,“ stojí v dokumentu (Seton-Watson, 2004, s. 

224). Poukazování na to, že habsburská monarchie je politicky ve vleku svého mocnějšího 

souseda, bylo jedním ze stavebních kamenů protihabsburské propagandy.  

 Některé texty obsahující narativ podřízenosti rakouské politiky německým zájmům 

si Masaryk archivoval ve formě novinových ústřižků. Jedním z nich je například ústřižek  

článku deníku The Times s titulkem Peace Talk (Mírové rozhovory)125 126, který vyšel 

6.12. 1915  s varováním před možnými úskoky ze strany Německa. „Německá vláda 

doufá, že zaseje nedůvěru mezi Spojence a získá sympatie neutrálních států,“ stojí v textu. 

Článek varuje před vytvořením jakési rakousko-uhersko-německé unie, přičemž tuto 

operaci popisuje jako logické pokračování německé historie. „Tento plán musí být 

proveden takřka okamžitě, jelikož všechny pokusy o uzavření separátního míru s Francií 

dopadly neúspěšně a efektivní spolupráce s Ruskem či Anglií je beznadějná,“ zmiňuje text. 

Jeho pisatel dále popisuje plán na  zavedení cel a tarifních zón na hranicích této pomyslné 

říše. Dopady by to podle autora mělo pro okolní malé státy. Ty by podle něj byly buď 

izolovány, nebo by byly nuceny vstoupit právě do této politické a ekonomické unie. Podle 

článku je ovšem projekt a jeho realizace pochybná. „Rakousko-Uhersko bylo redukováno 

na stát, který je z velké části ekonomicky závislý a politicky slabý. Nebude ovšem snadné, 

aby stát s 65 miliony obyvateli ekonomicky pozřel starou monarchii s 50 miliony obyvatel“, 

uvádí. 

 Stejné vydání The Times obsahuje i další článek obsahující podobné teze s názvem 

                                                           
124 Spojenectví mezi Německým císařstvím, Rakousko-Uherskem a Tureckem  
 
125 Snahy Berlína o uzavření míru jsou v článku reflektovány velmi kriticky. Sousloví mírové rozhovory 
(peace talk) je zde uvedeno vždy pouze v uvozovkách. Pisatel obviňuje Německo, že se snaží klamat 
neutrální země, k čemuž uvádí, že ovšem toto už není nadále možné a neutrální státy budou Německo 
posuzovat podle jeho skutečných činů. Němci se podle autora rovněž snaží „oslabit“ Spojence „vidinou 
nejistých mírových rozhovorů“. Již nyní přitom připravují „základy pro vybudování své nové mašinérie, 
která by jim zajistila budoucí nadvládu“, píše autor. „Jádro celého plánu je ekonomické pohlcení Rakouska 
Německem a vytvoření ekonomické a politické Střední Evropy," popisuje údajný plán Německa. „Německo 
a Rakousko-Uhersko pod německou nadvládou by byly považovány za přirozené středisko velkého 
ekonomického a politického systému, který je předurčen k tomu, aby do sebe vztáhl státy nacházející se na 
jeho okrajích," dodává.  
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The Future of Austria. Prussian Plans. A New Central Europe (Budoucnost Rakouska. 

Pruské plány. Nová střední Evropa)127. Anonymní autor je představen jako korespondent 

listu pobývající v Berlíně. Podobně jako první text popisuje plány na vytvoření fiskální a 

obchodní unie mezi Rakouskem a Německem. Uvádí ovšem, že plány na tuto unii narazily 

na odpor. „Hlavní myšlenkou je představa, že Německo a Rakousko-Uhersko tvoří 

přirozené centrum velkého ekonomického a politického systému, který se rozkládá od 

Severního Moře a Baltu k Alpám, Jaderskému moři a Dunaji. Tento celek má podle 

pisatele potenciál vtáhnout do sebe všechny státy nacházející se na jeho okrajích,“ píše 

autor. Koncept zvaný „Mitteleuropa“ se podle něj stal „chytlavým slůvkem německé 

politiky“.128   

 Silná slova týkající se Rakouska a jeho spojenectví s Německem v prosinci 1915 

zazněla i v britském Daily Record 30. prosince s titulkem Racial Problems of Austria. 

Beating up the Germanic Forces129 (Národnostní problémy Rakouska. Porážka 

německých sil). Článek se věnuje popisu náročných podmínek, kterým jsou na území 

habsburské monarchie vystaveni Češi (viz kapitola 2.3.3.). Kromě toho ale prezentuje i 

myšlenku, že slovanské národy Rakousko-Uherska považují mocnářství politicky za de 

facto předané do služeb Německa s tím, že vítězství Centrálních mocností ve válce by pro 

tyto národy znamenalo poněmčení.  

 Zajímavým textem jasně směřujícím k propojení Rakouska s německými ambicemi 

je článek publicisty Henryho Wickhama Steeda ze začátku roku 1916. Původně vyšel v 

periodiku Nineteenth Century and After. 1. února 1916 jej ale v parafrázované formě 

vytiskly The Times s titulkem The Pact of Konopisht (Konopišťská úmluva)130. Článek 

se věnuje spekulativnímu popisu skrytých událostí v Rakousko-Uhersku, ke kterým údajně 

došlo během měsíců předcházejících propuknutí první světové války v roce 1914. Týká se 

čelních představitelů rakouské šlechty a zámku Konopiště u Prahy. Popisuje následující 

děj:   
                                                           
127 Příloha číslo 1, článek č. 46 
 
128 „Střední Evropa" se stala hlavním chytlavým slůvkem německé politiky a nová doktrína již byla 
představena v knize Friedricha Naumanna s názvem Mitteleuropa. Článek dále popisuje Naumannovy 
argumenty. Naumann v publikaci vychází z předpokladu, že všechny snahy o uzavření separátního míru s 
Francií skončily neúspěchem a efektivní spolupráce Německa a Rakousko-Uherska s Anglií či Ruskem není 
možná. 
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 „Dva týdny před zavražděním arcivévody Františka Ferdinanda a vévodkyně 

Hohenbergové v Saraveju byli na svém zámku Konopiště v Českých zemích navštíveni 

německým císařem a velkoadmirálem Tirpitzem,“ píší The Times. „Setkání bylo zahaleno 

tajemstvím. Asi žádný člověk by neuvěřil odůvodnění návštěvy, že německý císař zámek 

navštívil, aby na vlastní oči spatřil tamní růžové zahrady v plném rozpuku,“ stojí v článku 

dále. Na druhé straně ovšem podle pisatele nebylo nikdy jisté, že jediným císařovým 

důvodem pro návštěvu místa bylo zdokonalení vojenských příprav pro nadcházející 

konflikt. „Anonymní korespondent nyní poskytl panu Steedovi zcela nové vysvětlení 

schůzky, které zároveň představuje fascinující a senzační příběh,“ píší The Times. Podle 

Steeda totiž byla na Konopišti mezi německým císařem a arcivévodou Františkem 

Ferdinandem uzavřena tajná dohoda. „Prvořadou touhou arcivévody a jeho ambiciózní 

manželky bylo vytvořit vládnoucí pozici pro své dva syny, kteří byli vyloučeni 

habsburským rodinným právem z toho, aby dosáhli císařské pozice,“ zmiňuje text. K 

dohodě, která měla synům arcivévody zajistit lukrativní vládnoucí pozice, podle něj došlo 

právě na Konopišti. Scénář měl být následující. „Rusko mělo být vyprovokováno, aby 

vstoupilo do válečného konfliktu s Německem a Rakouskem. Francie měla být rozdrcena 

na prach. To, že Anglie nevstoupí do konfliktu, bylo považováno za jisté,“ stojí v článku. 

Podle textu plán počítal s obnovením starého Jagellonského království v Polsku, které 

mělo zahrnovat Litvu, Ukrajinu a rozprostírat se od Baltského k Černému moři. Toto 

území měl zdědit František Ferdinand a po jeho smrti jeho nejstarší syn. Pro druhého syna 

mělo být vytvořeno dědičné království zahrnující České země, Maďarsko, Srbsko, 

slovanské pobřeží východního Jadranu a Soluně. Podle textu by se jednalo o návrat do 

doby, kdy se spolu  Maďarsko a České země nacházely pod společnou korunou. Německá 

část Rakouska spolu s Terstem měla přejít na současného dědice, arcivévodu Karla Josefa 

a měla být začleněna do německé říše131. Tato úmluva by podle Steedova článku 

„vytvořila obrovskou ekonomickou a vojenskou alianci, umožňující císaři nadvládu nejen 

v Evropě ale v celém světě“.  

 Téma podřízenosti rakouské politiky německým zájmům se velmi často objevovalo 

v článcích publikovaných anonymně ve feministickém periodiku The Sufragette. Autorka 

série článků vyznívajících ostře protirakousky a protiněmecky a naopak stavící se ve 

prospěch československého hnutí je v úvodu textů představena vždy jako „bývalá členka 
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spolku českých žen v Londýně a korespondentka listu“. 30. června 1916 přinesl  The 

Sufragette článek s titulkem Austria-Hungary: The Tool of Germany (Rakousko-

Uhersko: Nástroj Německa)132. Čtenář je v úvodu textu informován, že se jedná o anglický 

překlad částí textu původně publikovaného ve francouzském listu Le Matin. Podtitul 

článku zní: „Aby vyhubili germanismus, musí Spojenci osvobodit národy utlačované 

habsburskou monarchií“. Článek uvádí, že by Rakousko-Uhersko mohlo být v budoucnu 

rozděleno do pěti národnostních celků (viz  kapitola 2.3.6.).  

 Následně článek předkládá argumenty proti teorii zastánců monarchie, podle jejichž 

názoru existence silného Rakouska v Evropě představuje protiváhu německému vlivu.133 

„Draze jsme zaplatili za to, že tato slepota byla po dlouhé roky sdílena naší diplomacií. 

Oklamáni přátelskou zdvořilostí, kterou vůči nám prokazovali v Rakousku a v Maďarsku, 

jsme věřili tomu, že ve dvojí monarchii existuje morální a materiální síla nakloněná ve 

prospěch míru a schopná odolat německým akcím. Bláhově jsme tuto slepotu udržovali. 

1914 byl krutým probuzením,“ uvádí text.  

 Masaryk se od podzimu 1915 přednášení ve Spojeném království věnoval 

dlouhodobě a ve svých tezích o Rakousku coby nástroji německých ambic v Evropě byl 

konzistentní. Bezmála rok po zahájení jeho působení na King's College se 14. listopadu 

1916 v listu The Scotsman objevuje článek s titulkem Czech Problems. Internal 

Condition of Bohemia (České problémy. Vnitřní podmínky českých zemí)134 informující 

o čtvrté ze série Masarykových přednášek na téma mezinárodních problémů na půdě Royal 

Society, Burlington House v Londýně. Text Masaryka uvádí jako osobnost hrající 

významnou roli v české politice. Podle článku označil Masaryk v přednášce české země za 

„okupované území“ a přirovnal je „v rámci první světové války k bitevnímu poli, v tom 

smyslu, že na jejich území probíhá jakási soustavná pasivní revoluce a to proto, že Češi se 

jako národ ztotožňují s cíli Spojenců a odmítají proti nim bojovat na straně Rakouska,“ 

cituje text Masaryka. Článek dále informuje o vytvoření české rady ve Francii a v Anglii. 

„Jejich cíle byly a jsou prosté. Žádají plnou nezávislost, přičemž již nechtějí mít nic 

společného s Rakousko-Uherskem, které je ovládáno Německem ve snaze o vytvoření 
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 Silné Rakousko-Uhersko bylo po dlouhou dobu z pohledu britské diplomacie vnímáno jako nutná záruka 
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německé středoevropské říše. Rakousko-Uhersko je prakticky již částí Německa a to proto, 

že monarchie dovolila své vojenské síly svěřit pod velení a kontrolu Německa,“ uvádí text. 

„První prací Spojenců poté, co porazí Německo, musí být rozbití Rakousko-Uherska. 

Rozbití císařství znamená osvobození českých zemí a Polska a také porážku německé 

politiky na Blízkém východě. Nebude existovat trvalý mír, dokud nebude Rakousko-

Uhersko rozděleno,“ stojí v textu s odkazem na Masarykova slova (viz také kapitola 

2.3.6.).  

 Argumentační linku ve smyslu Rakouska ovládaného silnějším a větším 

Německem v britském tisku přiživoval publikační činností i Masaryk. 22. prosince 1916 

například vydává list Pall Mall Gazette  jeho článek s titulkem East and West: Need of a 

Clearer Allied Policy (Východ a Západ: potřeba jasnější spojenecké politiky)135. Masaryk 

v textu komentuje aktuální geopolitickou situaci na bojištích první světové války a politiku 

Spojenců. Konkrétně se vyjadřuje k události vojenské porážky Rumunska ze strany 

Centrálních mocností.  

 V souvislosti s Rakousko-Uherskem uvádí: „Rakousko-Uhersko je vazalem 

Německa a nebezpečným nepřítelem Velké Británie. V této zemi je ale hodně lidí, kteří 

odpouští Rakousku-Uhersku a uchylují se k obnošené politice z časů, kdy Rakušané a 

Maďaři bývali považováni za přátele Velké Británie. Je to výchozí postavení turistů, 

kterým se líbil pobyt ve Vídni, Salcburku a Tyrolsku, ale není to názorová pozice, kterou 

by měli zastávat státníci a politikové,“ píše kriticky.  

 24. května 1918 The Times vydávají článek od svého korespondenta ve 

Washingtonu s titulkem U.S. and Czech Cause, Growing Anti-Austrian Feeling 

(Spojené státy a česká věc. Narůstající protirakouské nálady)136. Text zmiňuje Masaryka a 

jeho zásluhy (viz kapitola 2.3.4.) a rovněž nedávnou řeč, ve které uvedl, že Rakousko 

představuje spojovací nitku mezi Německem a Balkánem a dokud Rakousko zůstává 

zachováno, představa konceptu Německem ovládané střední Evropy existuje a Němci 

zůstávají pány Evropy. „Dokumenty a literatura, které se šíří, naznačují, že s Rakousko-

Uherskem, které je pouhou německou kolonií, nemůže být žádný kompromis,“ uvádí autor 

textu s tím, že Rakousko usiluje o zničení národních identit neněmeckých a nemaďarských 

národů v monarchii. „Evropa bude bezpečná pouze v případě, že bude Německu odejmuta 
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moc prosazovat nadvládu nad 30 miliony lidí utlačovaných národů,“ píše dále. 

Propaganda se podle autora textu setkává s jasným úspěchem a americká veřejnost si 

začíná uvědomovat význam možného osvobození Čechoslováků tak, aby došlo k 

zachování principů demokracie a sebeurčení národů. „Americká veřejnost si uvědomuje 

stále více a více, že mír založený na spravedlnosti musí odstranit příčiny války, které 

vyvěrají z odpírání nezávislosti ustanoveným národům vysokého inteligenčního standardu 

a politické zralosti,“ dodává článek.    

 

2.3.6  Rámec VI: Rakousko-Uhersko musí být rozbito  

 Významným rámcem, ve kterém byla myšlenka československého hnutí v 

anglofonním denním tisku mezi lety 1914 až 1918 prezentována, byl i narativ, podle 

kterého bylo nutné Rakousko-Uhersko jako mnohonárodnostní monarchii rozčlenit na 

jednotlivé národní státy a nikoliv pouze reformovat ve formě federativního uspořádání, jak 

se začalo ozývat spolu s blížícím se koncem války. Jedním z příkladů této myšlenkové 

konstrukce je článek listu Globe z 20. září 1915 Anti-German Activity in America, 

Czechs strongly support the Allies, Manifesto to dr. Wilson137 (Protiněmecké aktivity v 

Americe. Češi silně podporují Spojence. Manifest dr. Wilsonovi). Autorem článku je 

František Kopecký, sekretář pobočky Českého národního sdružení v Londýně, který v 

něm popisuje důvod vzniku a účel této organizace. Uvádí, že se jedná o instituci, jejímiž 

členy jsou Češi a Slováci žijící Americe, Francii, Anglii a v Rusku, jejímž cílem je získání 

nezávislosti pro český a slovenský národ. Tento cíl je podle Kopeckého ovšem možný 

pouze v případě naprosté porážky Německa a rozpadu mnohonárodnostní habsburské 

monarchie. Podle Kopeckého je přirozené, že se Češi s „vlasteneckým nadšením“ staví 

proti intrikám a plánům Německa, které by mohly být Spojencům škodlivé. Češi takto 

podle Kopeckého činí od propuknutí války. V tomto ohledu zmiňuje i manifest, který 

České národní sdružení zaslalo americkému prezidentu Woodrowu Wilsonovi a cituje v 

článku některé pasáže. „Čeští obyvatelé USA sympatizují se Spojenci v jejich boji za 

demokracii a za práva malých národů,“ stojí v citaci. V případě ozbrojeného konfliktu s 

Německem a Rakousko-Uherskem pak manifest slibuje, že budou podřízené národy 

Rakousko-Uherska přebíhat na stranu Spojenců.   

 Tezi o prospěšnosti rozbití Rakouska přináší 30. června 1916  The Sufragette v 
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textu Austria-Hungary: The Tool of Germany (Rakousko-Uhersko: Nástroj 

Německa)138. „Aby vyhubili germanismus, musí Spojenci osvobodit národy utlačované 

habsburskou monarchií,“ uvádí se v podtitulu. Podle textu by Rakousko-Uhersko mohlo 

být rozděleno do pěti národnostních celků. „Dosáhnout tohoto cíle bude možné pomocí 

zbraní,“ spekuluje článek a zmiňuje, že s Maďary a rakouskými Němci musí být bojováno 

bez slitování. Podle článku je nezbytné, aby Češi a Slováci, slovanská etnika severní části 

Rakousko-Uherské monarchie, utvořili plně samostatné národy a vytvořili pomyslnou 

pevnost silně spojenou se státy Dohody. Následně článek předkládá argumenty proti teorii 

zastánců monarchie, podle jejichž názoru existence silného Rakouska v Evropě 

představuje protiváhu německému vlivu (viz kapitola 2.3.5.). „Rakousko-Uhersko musí 

přestat existovat, protože pokud zůstane jednotné, opět se dříve či později stane nástrojem 

germanismu,“ uzavírá.  

 Kriticky se k možnosti přežití Rakouska staví Alexander Frederick Whyte 29. 

června 1916 v textu pro The Scotsman s titulkem A Czech Patriot and an Austrian 

Crime139 (Český vlastenec a rakouský zločin), ve kterém píše, že jediná cesta k 

nezávislosti pro slovanská etnika Rakousko-Uherska  vede skrze rozbití monarchie. Podle 

Whytea nemá Rakousko-Uhersko spojovací bod, jelikož se nejedná o národní stát. 

„Francie Francouzům, Německo Němcům, Itálii Italům, ale Rakousko komu. Ani jeden z 

tuctu národů uvnitř Rakousko-Uherska nemůže uzmout většinu. Nejpočetnější, Maďaři 

tvoří pouze třetinu celkové populace monarchie,“ uvádí.  

 14. listopadu 1916 se v listu The Scotsman objevuje článek s titulkem Czech 

Problems. Internal Condition of Bohemia (České problémy. Vnitřní podmínky českých 

zemí)140, který informuje o vytvoření české rady ve Francii a v Anglii. „První prací 

Spojenců poté, co porazí Německo, musí být rozbití Rakousko-Uherska. Rozbití císařství 

znamená osvobození českých zemí a Polska a také porážku německé politiky na Blízkém 

východě,“ prezentuje stanovisko a opět opakuje nezbytnost rozdělení Rakousko-Uherska 

pro zajištění trvalého míru. „Anglie a Rusko jsou zodpovědné za budoucnost Evropy a 

světa. Jejich cílem musí být osvobození všech malých evropských národů,“ uvádí.  
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 Koncem roku 1916  byla ve vztahu k samostatnému Československu aktuálním 

tématem očekávaná odpověď válčících mocností na diplomatickou nótu prezidenta 

Wilsona (viz kapitola 1.3.2.). V souvislostí s exilovým hnutím  reflektuje tuto událost 29. 

ledna 1917 britský Birmingham Daily Post v textu Subjugated Nations of the Dual 

Monarchy. The Future of Bohemia (Podřízené národy duální monarchie. Budoucnost 

Českých zemí) 141. Konstatuje, že „neexistuje žádná jiná cesta, jak dosáhnout osvobození 

Slovanů, Rumunů a dalších než rozčleněním Rakousko-Uherska.“ A dodává: „Požadavek 

na úplnou nezávislost je mezi Čecho-Slováky požadavkem univerzálním.“  

 13. ledna 1917 vydává Pall Mall Gazette  článek Austria to Follow Turkey: 

Professor Masaryk's Prophecy142(Rakousko bude následovat Turecko: proroctví 

profesora Masaryka). Článek vychází z Masarykova prohlášení, které zaslal 

francouzskému listu Le Matin. Vyjádřil v něm „vděčnost spojeneckým vládám za 

rozpoznání nároků Československého národa“. Le Matin  přetiskuje Masarykovo 

prohlášení: „Spojenci velmi rozhodně protestují proti agresivitě nikoliv pouze Německa, 

ale také Rakouska. Samozřejmě vědí, že pruský a rakouský militarismus a imperialismus se 

nezmění vlivem morálních lekcí, ale tak, že jim budou vnuceny politické změny, které 

budou postaveny na základě národnostního principu. Turecko bude vyobcováno z Evropy 

ve jménu civilizace. Pád Rakouska musí být shodný s pádem Turecka. Obě tyto 

protinárodní anomálie musí padnout společně. Rakousko bylo zformováno jako hráz proti 

Turecku. Zmizení Turecka tak implikuje i rozpad Rakousko-Uherska,“ uvedl Masaryk.   

 3. května 1917 pak Pall Mall Gazette vydává Masarykův článek s nadpisem 

Austria's Plight. No Prospect of a Separate Peace143(Rakousko v nesnázích. Separátní 

mír nemá žádné vyhlídky) Masaryk v textu kritizuje myšlenku na možné uzavření 

separátního míru mezi mocnostmi Dohody a Rakousko-Uherskem. „Z mnoha omylů, které 

jsou poměrně rozšířené, není žádný větší než ten, který spatřuje symptomy toho, že 

Rakousko vystupuje z německého sevření,“ píše v úvodu článku. „Rakousko válku 

vyprovokovalo a nemůže odhodit odpovědnost aktem zrady, který by si vyžádal obrovský 

odpor v řadách rakouských Němců samotných,“ uvádí. Masaryk těmito slovy odkazuje na 

myšlenku separátního míru a možného stažení rakousko-uherských sil z bojišť a uvádí, že 
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tato akce by sama o sobě byla „technicky neuskutečnitelná z důvodu vzájemného 

promíchání německých a rakouských jednotek“. „Lidé by snahu o uzavření takového 

separátního míru považovali za diplomatický trik vedoucí k záchraně vládnoucí dynastie 

ovšem nikoliv demokracie. Myšlenka snah na separátní mír tudíž může být zapomenuta,“ 

dodává Masaryk, podle kterého není „nemožné, že tato myšlenka vznikla v Německu, aby 

sloužila nějakému skrytému účelu“.  

 Následně v textu varuje před ideologií „pangermanismu“. Pangermanismus podle 

Masaryka není politika několika fanatiků, ale všech Němců v Rakousku a taktéž 

habsburské vládnoucí dynastie. „Rakouský pangermanismus určoval politiku proti Srbsku 

a Slovanům obecně. Anexe Bosny a Hercegoviny byla uskutečněna za okamžité ochrany ze 

strany Německa a „zářícího meče“ císaře Viléma,“ píše. „Česká otázka rozhodne mezi 

životem a smrtí Rakouska. Bez českých zemí nebude žádné rakouské impérium. Od 

propuknutí války český národ dával opakovaně najevo, po čem touží. Rakousko-Uhersko 

se z války nestáhne a po vítězství Dohody bude následovat jeho rozčlenění,“ píše Masaryk.  

  22. června 1917 The Suffragette přínesl článek s titulkem Dismemberment of 

Hungary144 (Rozčlenění Uherska). Podobně jako předchozí text i tento argumentuje proti 

dosažení separátního míru. Neněmecké národy Rakouska se podle textu stavěly proti 

propuknutí světové války. „Uvědomovali si, že jejím účelem bylo utužit sevření, které nad 

nimi v rámci monarchie německá menšina už nyní má,“ stojí v textu, jehož značná část je 

věnována tématu útlaku a (viz kapitola 2.3.3). Podle názoru autora ovšem nyní začínají 

Habsburkové vlivem aktuálního vývoje předstírat, že nejsou zase tak velkými nepřáteli 

Slovanů a že ve skutečnosti upřednostňují demokracii. Důvod je podle autora ten, že 

Rakousko vidí „pevné rozhodnutí Spojenců osvobodit utlačované národy“ habsburské 

monarchie. Rakousko chce podle autora vlákat Spojence do pasti předčasného míru. 

„Slovanské národy duální monarchie nicméně požadují národní a plnou nezávislost,“ 

uvádí text. 

 10. srpna 1917 vychází v The Suffragete článek No Separate Peace With 

Austria145 (Žádný separátní mír s Rakouskem). Text rovněž varuje před  uzavřením 

separátního míru s Rakouskem, což by podle pisatele bylo „největším neštěstím, které by 
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mohlo Evropu postihnout“, jelikož „by to určitě do několika let vedlo k nové válce v 

Evropě“. Teoretické obnovení Rakousko-Uherska v jeho původní podobě, v jaké bylo 

před válkou, by podle pisatele znamenalo, že by si Německo udrželo rozsáhlé území, které 

by v podstatě anektovalo. „Neexistuje nejmenší pochybnost o tom, že závislost habsburské 

monarchie na Německu je v současnosti větší než kdy dříve a tak by to i v budoucnu 

zůstane, pokud nebude Rakousko-Uhersko rozděleno,“ píše se v textu.  

 Autor v článku rovněž zmiňuje aspirace národů Rakousko-Uherska toužících po 

národním sebeurčení a nezávislosti, včetně územních požadavků. Také se věnuje 

požadavkům Čechů a Slováků, které dle autorova názoru vypadají jako autentická přání 

československého lidu po tom, aby si vládl sám. Uskutečnění těchto přání je podle autora 

v „zájmu Spojenců a lidstva“.  Jediným možným řešením je podle textu úplné osvobození 

českých zemí. Přání Čechů týkající se nezávislosti musí být na mysli kdykoliv, kdy se 

diskutuje možná budoucnost Rakousko-Uherska. „Je v zájmu spravedlnosti a lidstva, aby 

Evropa byla přeorganizována na základě národnostního principu tak, aby si každý národ 

mohl určovat svůj vlastní osud,“ uvádí článek. 

Argumentaci proti separátnímu míru nacházíme v The Suffragette i začátkem 

následujícího roku (11. ledna 1918) v textu s titulem Can we spare Austria? 146 (Můžeme 

ušetřit Rakousko?). Uzavření separátního míru by podle něj bylo kompromisem147 a 

představovalo „zradu pro slovanské  národy Rakousko-Uherska“. Autor v textu připomíná 

závazek, který na sebe Spojenci vzali, když za jeden ze svých válečných cílů deklarovali 

osvobození malých evropských národů z cizí nadvlády (viz kapitola 1.3.2.). Zachování 

existence Rakouska by podle autora článku posílilo habsburskou „autokracii“ a „pruský 

militarismus“ v Evropě.  

 „Rakousko-Uhersko je reakcionářská autokracie založená na dynastickém systému 

moci, rasové tyranii a důkladném a dokonalém systému kontroly ve spolupráci se 

zkaženou byrokracií, rakouském militarismu a katolickém klerikalismu,“ uvádí text.  To 

všechno podle článku tvoří pomyslné základy habsburské monarchie, které jsou 

„nekompatibilní s principy spravedlnosti a demokracie“. „Je nebezpečnou iluzí 

předpokládat, že Rakousko může být demokratizováno,“ uvádí autor. Dále předkládá 
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názor, že pokud nebude národům Rakousko-Uherska dopřáno národní sebeurčení a to 

včetně možnosti vládnout si sami na základě demokratických principů, není možné doufat 

v odstranění příčin, které v dané části Evropy ohrožují dosažení míru. Národní sebeurčení 

je podle článku nezbytné a zároveň v sobě implicitně nese požadavek na rozbití 

Rakousko-Uherska.  

 14. února 1918 přinesl Pall Mall Gazette článek Vladimira Noska, sekretáře České 

tiskové kanceláře s titulkem Will Austria Collapse?148 (Dojde ke zhroucení Rakouska?). 

Podle Noska mnoho lidí považuje Rakousko-Uhersko za říši, která se rozpadá, je 

ekonomicky vyčerpaná a rovněž oslabována pokračujícími rozpory jednotlivých národů 

habsburské monarchie mezi sebou. I tak je ale Rakousko podle Noska schopno dále 

pokračovat ve válce a dokonce sebe sama prezentovat jako „vítěznou mocnost“. Tato 

zvláštní situace má podle autora několik vysvětlení. „Za prvé je nutné pamatovat na to, že 

nebýt německé pomoci Rakousko by bylo poraženo již před dlouhou dobou,“ píše s tím, že 

podle něj bylo Rakousko od vojenské katastrofy zachráněno prostřednictvím  německých 

jednotek již minimálně pětkrát. Druhým důvodem je podle něj to, že rakouský státní 

systém není v žádném případě nevýkonný, ačkoliv je sám o sobě zkorumpovaný a celkově 

amorální. Jediným pilířem habsburské monarchie podle Noska není pouze rod Habsburků, 

ale i výkonný byrokratický a policejní aparát. Nosek jej označuje za možná nejvýkonnější 

svého druhu na světě. Zmiňuje i sílu klerikalismu. „Je možné, že nikde jinde na světě není 

náboženství užíváno tak ostudně pro politické účely, jako je tomu v Rakousku,“ dodává. 

„A pak je tu šlechta. Ti jsou těmi pravými Rakušany. Nepatří sice k žádnému národu, ale 

tím, že podporují Habsburky, sympatizují s Němci. Dále je tu zápolení mezi národy 

Rakouska, které samo o sobě neoslabuje rakouský stát, ale je samotné. Rozděl a panuj  

bylo vždy mottem Habsbursků,“ píše Nosek.   

 5. dubna 1918 přináší list The Suffragette další z článků věnovaných problémů 

Rakousko-Uherska a československého hnutí s titulkem The Crucial Problem149(Klíčový 

problém)150 . Autor v textu vyjadřuje názor, že problém Rakousko-Uherska je zásadním 

problémem celé války a dokud nebude vyřešen, není naděje na odstranění nebezpečí 

možných dalších ozbrojených konfliktů v budoucnosti. Podle textu existují jen dvě 
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možnosti. Buď bude Rakousko-Uhersko pokračovat v existenci coby nástroj Německa a 

součást německé Střední Evropy (Mitteleuropa), nebo bude rozděleno v souladu s přáními 

většiny jeho obyvatel. První možnost by podle článku znamenala vítězství „pruského 

militarismu a imperialismu“. Druhá by byla „vítězstvím pro Spojence a principy 

spravedlnosti a demokracie“. Autor v článku vyjadřuje názor, že jedinou, správnou a 

reálnou možnost představuje druhá varianta: tedy rozpad Rakousko-Uherska, přičemž 

vylučuje i myšlenku případné federalizace soustátí. „Rakouský Slovan nevolá po ničem 

jiném než po tom, aby mohl vládnout nad svým vlastním osudem,“ uvádí. Slované byli 

podle autora přinuceni bojovat v první světové válce proti své vůli a proti svým vlastním 

zájmům. „Nenechají se znovu zneužit pro německé zájmy. Právě z těchto důvodů požadují 

plnou nezávislost na Berlíně, Vídni a Budapešti a to proto, že si jsou vědomi, že trvalý mír 

v Evropě nemůže být zajištěn, pokud nedojde k jejich osvobození,“ stojí v textu.   

 V dubnu 1918 nachází v americkém tisku odezvu události Kongresu utlačovaných 

národů v Římě v článku H. F. Sherwooda The Cry of 53 000 000151 (Volání 53 milionů) 

vydaném New-York Tribune 14. dubna 1918. „Setkání ukazuje na sbližování národních 

hnutí ve střední a jižní Evropě, jež si získaly zájem těch, kteří doufají v porážku 

pangermanismu, šíření demokracie a rozbití Rakousko-Uherska,“ vysvětluje text. Článek 

se dále věnuje etnografické mapě střední Evropy a zvláštní důraz věnuje počtům 

příslušníků těchto „utlačovaných národů“ s nadtitulkem „ohromující čísla“ (formidable 

numbers). „Existuje odhadem asi třicet milionů polsky hovořících lidí. Čechoslováků je 

mezi jedenácti a dvanácti miliony. Počet Jugoslávců je kolem dvanácti milionů. Slovanská 

dohoda by tak začlenila okolo 53 milionů lidí naplněných touhou po nezávislosti, kteří 

jsou připraveni pokračovat ve svých národních snahách nezávisle na okamžitém výsledku 

této války,“ píše Sherwood. Výsledkem vzniku samostatného českého a slovenského státu 

podle Sherwooda bude „izolace Německa uvnitř jeho současných hranic a vytvoření 

řetězu demokracií napříč střední Evropou čítající okolo 53 milionů lidí, osvobození a 

nacionalizace Itálie a zmizení „anomálie rakouské monarchie“. 

 3. května 1918  přináší The Suffragette článek s titulkem Faithful Unto Death 

(Věrni až do smrti)152 opět od anonymního autora. V článku prezentuje názor, že 

postupem času získávají rakousko-uherští Slované stále více odvahy, přičemž jejich 

                                                           
151 Příloha číslo 1, článek č. 59 
 
152 Příloha číslo 1, článek č. 60 



 
 

 
89 

společným zájmem je, aby došlo k rozpadu habsburské říše. „Federalizace Rakousko-

Uherska je méně praktické řešením než jeho rozpad,“ uvádí článek. „Pouze rozpad 

Rakousko-Uherska definitivně zabrání Němcům a Maďarům  ve zneužívání rakouských 

Slovanů a románských národů k politickým a ekonomickým cílům“,  uvádí.  

 V textu se posléze věnuje argumentům, které v tehdejším veřejném prostoru podle 

výkladu autora proti možnému rozpadu Rakousko-Uherska zaznívaly. Jako jeden z nich 

uvádí tvrzení o tom, že by případný vznik samostatných slovenských států posílil 

panslovanské tendence. Podle autora je takové tvrzení za současné situace nesmyslné a to 

z toho důvodu, že současné Rusko (tedy největší slovanský stát) nevykazuje žádné 

imperialistické tendence a staví se dokonce proti nim. Vzápětí uvádí, že ti, kteří hájí 

myšlenku utvoření nezávislých, slovanských a demokratických států, přičemž bojují proti 

rakouskému mocnářství, nemohou sami o sobě být nazýváni imperialisty.  

 Dalším z tvrzení, která autor kritizuje, je srovnání Čechů s Ukrajinci, Moravany a 

Slezany či s dalšími existujícími či neexistujícími národnostmi. Taková srovnání podle 

autora jen zneužívají nedostatku informací, které britská veřejnost o Češích má. „Češi 

tvoří samostatný národ a mají vlastní  historickou minulost. Kromě toho mají i vysoce 

rozvinou kulturu a jsou ekonomicky soběstační. Tudíž mají nárok na to dožadovat se 

politické nezávislosti,“ uvádí. Upozorňuje také na to, že argumentem ze strany odpůrců 

rozbití Rakousko-Uherska je představa, že realizace českých aspirací dobu trvání světové 

války zbytečně prodlouží. „To je samozřejmě věc principů, pokud jsou Spojenci odhodláni 

zajistit svobodu všem národům a rozdrtit pruský militarismus a nadvládu ve Střední 

Evropě, musí bojovat až do hořkého konce,“ poznamenává.  

 Podle textu by další existence Rakousko-Uherska ponechala Slovany jako kořist 

Německu, což by nepřímo vedlo k další válce. Rozbití Rakousko-Uherska je podle autora 

jedinou možností, jak v Evropě zajistit trvalý mír. „Nároky Čechů a Jugoslávců na 

nezávislost jsou otázky mezinárodního významu. Nejedná se o šovinistické výkřiky 

několika jednotlivců s horkými hlavami, ale o nároky celých národů, které si uvědomují 

útlak, který musely trpět ze strany utlačovatelů po celá staletí,“ píše. „Češi a Jugoslávci 

nepožadují národní nezávislost z vlastní sobeckosti, ale kvůli principům spravedlnosti a 

humanity, pro které se mnoho z jejich řad stalo v minulosti mučedníky,“ uvádí. Má li mít 

válka nějaký smysl a hodnotu musí podle autora Spojenci bojovat do úplného vítězství. Co 

se týče možného uzavření separátního míru, prezentuje autor názor, že jakýkoliv mír v 
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podobě kompromisu by představoval zisk pouze pro Německo.  

 11. května 1918 se v listu New-York Tribune objevuje zpráva s titulkem Must 

Crush Austria First, Czech Envoy Tells Allies (Je nutné nejdříve zničit Rakousku, říká 

český vyslanec Spojencům)153. Text se týká Masarykových prohlášení ve vztahu k 

Rakousku, které uvolnil po svém příjezdu do Spojených států do amerických médií. 

Článek přináší informaci o tom, co Masaryk sdělil v  aktuálním rozhovoru. „Rozbití 

Rakouska je podmínkou neodlučitelnou od vítězství Spojenců. Jedním z největších omylů 

diplomacie Dohody byla politika vůči spojencům Německa. Byla motivovaná nadějí, že je 

lze od německé říše odtrhnout. Nemůže být horší omyl. Vláda Habsburků ví, že den, kdy 

opustí Německo, bude znamenat její konec. Diskutovat s Vídní a Budapeští konec jejich 

spojenectví s Německem je podobné, jako když se budete snažit přesvědčit člověka, aby 

spáchal sebevraždu,“ zmiňuje list Masarykovo stanovisko (text obsahuje tedy i 

argumentaci Rakouska jako mocenského nástroje Německého císařství, viz kapitola 

2.3.5.). 

 Chyba Spojenců spočívá podle Masarykových slov v neznalosti toho, co rakouské 

císařství skutečně je. „Rakousko-Uhersko není zemí ani národem. Je představováno 

vládnoucí dynastií, armádou, námořnictvem a úřednickým aparátem. Tento organismus 

vládne více než půl tuctu národů, z nichž dvě třetiny mají jediné přání, odmítnout 

Rakousko-Uhersko a vše, co symbolizuje“…. „Zahraniční politika takové vlády může být 

založena pouze na podvodech a zradě,“ uvedl Masaryk. „První věcí, kterou by si Spojenci 

měli uvědomit, je, že prvním krokem k jejich vítězství je zničení Rakouska. Jakmile nebude 

Rakousko stát v cestě, osud Německa bude zpečetěn. Dokud ale Rakousko existuje, 

Německo zůstane neporaženo,“ dodává. Nejjistějším způsobem zničení Rakouska je podle 

Masaryka „uznání nároků a cílů národů usilujících o svobodu a vymanění se z jeho  

útlaku“.  

 

2.4  Souhrn analytické části  

 Analytická část práce zahrnula celkem 61 vybraných mediálních výstupů 

vztahujících se mezi lety 1914 až 1918 k problematice československého boje za 

nezávislost a exilového hnutí. Některé texty se v kategoriích jednotlivých rámců 
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objevovaly opakovaně spolu s tím, jak se jejich narace překrývaly. Výsledkem analýzy je 

kromě šesti významně zastoupených rámců i identifikace podtémat, která byly v některých 

článcích akcentovány.  

 V rámci popisujícím historickou rovinu konfliktu Čechů s Němci (kapitola 2.3.1.) 

je publicisticky hojně využíváno tématu husitských válek, útlaku (kapitola 2.3.3.), který 

následoval v českých zemích v období po bitvě na Bílé hoře a český reformátor Jan Hus 

bývá přirovnáván ke svému anglickému vzoru Janu Vyklefovi. Podobnou paralelou je i 

přirovnání vůdce husitského hnutí Jana Žižky v jednom článku k anglickému Oliveru 

Cromwellovi. Jako jeden z narativů vystupuje interpretace historického vývoje jako zrady 

ze strany Rakouska, které Čechům v průběhu staletí zkrátilo jejich dříve garantované 

svobody. Opakovaně bývá zdůrazňováno, že historicky byly české země nezávislým a 

samostatným královstvím a Češi jako vyspělý a kulturní národ mají právo tuto nezávislost 

opětovně požadovat. Zrod habsburské monarchie v roce 1526 je v tomto rámci popisován 

jako událost s nešťastnými konsekvencemi pro český národ, spojenectví českých zemí s 

Habsburky je v tomto rámci interpretováno jako tragická chyba. V souvislosti s rámcem 

zahrnujícím mediální výstupy prezentující samotného Masaryka (kapitola 2.3.4.) lze pak 

vysledovat tendenci směřující k popisu vůdce československého exilu jako významné 

osobnosti mediálního světa disponující politickými, akademickými i morálními kvalitami. 

V souvislosti s britským kontextem bývá Masaryk prezentován jako někdo, kdo může 

představovat spojnici mezi anglosaským a slovanským světem. Později bývá jeho význam 

v souvislosti s úspěchem československých legionářů na Sibiři dokonce přirovnáván k 

prezidentu Spojených států Woodrowu Wilsonovi. Masaryk je ojediněle označován 

dokonce za největšího Čecha své doby.    

 Texty takřka od počátku sledovaného období rovněž jasně deklarovaly, že se Češi 

ve válce ztotožňují se zájmy mocností Dohody. Problém českých zemí byl prezentován 

jako zásadní problém celé války a v jednom případě dokonce paralelně srovnáván s 

problémem Irska z pohledu Spojeného království. Jednou z argumentací hojně 

zastoupenou napříč studovanými výstupy byla myšlenka (kapitola 2.3.2.), že samostatný 

český stát bude představovat silnou bariéru německé expanzi, která představovala odpověď 

na v prvních letech války hojně rozšířenou obavu části britské diplomacie o tom, že by po 

rozpadu Rakousko-Uherska ve středu Evropy vzniklo prázdné místo, které by kontinent 

mohlo mocensky vychýlit. V souvislosti s tímto rámcem bylo velmi často zmiňováno 



 
 

 
92 

podtéma německých snah o zajištění trasy z Berlína až do Asie (osa Berlín-Bagdád), 

získání strategického přístupu ke Středozemnímu moři skrze rakouský přístav Terst a 

ideologie Pangermánů ve světle myšlenky tzv. konceptu Mitteleuropa (německými národy 

ovládané střední Evropy).  

 V rámci argumentujícím  ve prospěch rozbití Rakousko-Uherska (kapitola 2.3.6).  

se například setkáváme s tematizací názoru, podle kterého nemůže být v Evropě, pokud 

bude habsburská monarchie dále existovat, dosaženo trvalého míru. Rakouská monarchie 

je označována za umělý stát doslova svázaný s mocenskou politikou Německa a jeho 

germanizačními snahami. Častým prvkem, který texty zdůrazňovaly, byla prezentace 

Rakouska jako rozpadající se, slábnoucí říše, stíhané celou řadou problémů, která je z 

vojenského hlediska zcela neefektivní a čím dál více se propadá pod vliv Německa.  Tato 

vzájemná provázanost a vliv Německa na politiku mocnářství by podle prezentovaného 

názoru zůstala zachována i po konci války v případě, že by monarchie byla pouze 

reformována. Jednou z předkládaných tezí je i myšlenka, že nebude-li Evropa po válce 

přestavěna na základě principu sebeurčení národů, příčiny, které vedly k propuknutí 

světové války, nebudou efektivně odstraněny. Pouze rozpad habsburské monarchie podle 

zastoupených interpretací zabrání Němcům a Maďarům zneužívat středoevropské národy k 

dosažení svých politických i ekonomických cílů. Výrazně je jak v tomto rámci, tak i v 

rámci, který interpretačně propojuje Rakousko se zájmy a vlivem Německa (kapitola 

2.3.5.) zastoupena prezentace neněmeckých národů monarchie přinucených bojovat za 

zájmy Vídně a Berlína v konfliktu, který není jejich vlastním a doslova formulace toho, že 

byl „český národ přikován k německému válečnému vozu“. Zdůrazňuje se protiválečné 

naladění těchto národů a případy jejich neposlušnosti i pasívní resistence (zastoupeno 

rovněž v rámci tematizujícím útlak českého národa, kapitola 2.3.3). Separátní mír byl v 

textech tohoto typu prezentován pouze tak, že by se jednalo výhradně o zisk Německa.  

 Naprostá většina dobových textů zahrnutých v analytické části byla publikována 

anonymně. Přesto se podařilo identifikovat několik autorů, kteří se problematice ve 

sledovaném období věnovali. Jedním z nich byl Isaac don Levine (1892-1981) v té době 

publikující pro The New-York Tribune (dříve pro Kansas City Star)154 , který se později 

publicisticky vyprofiloval jako odborník na problematiku sovětského Ruska. V roce 1917 
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 Isaac Don Levine,89, Foe of Sovie, The New York Times, 17.2. 1981, dostupné online, přístup 21. 5. 
2020, https://www.nytimes.com 
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se specializoval na problematiku revoluce v Rusku, které věnoval i titul Russian 

Revolution (1917). Příběhům národů, jejichž nezávislost určilo vítězství Dohody v první 

světové válce, se věnuje v titulu Ressurected Nations: Short Histories of the Peoples Freed 

by the Great War and Statements of their National Claims, vydaném roku 1919. Dalším z 

autorů, jejichž články analýza zahrnula, byl Herbert F. Sherwood, který je v jednom ze 

svých článků pro New-York Tribune155 představen jako pracovník amerického úřadu 

National Board of Review of Motion Pictures, který v USA fungoval mezi lety 1907 až 

1971. Nejedná se tedy o profesionálního žurnalistu, přesto se na stránkách tohoto deníku 

věnoval československému úsilí o vlastní stát v kontextu světové války ve sledovaném 

období dvakrát a v textech de facto reprodukoval i oficiální agendu československého 

hnutí. Československým hnutím se ojediněle zabýval i autor F. C. Fay píšící pro New-York 

Tribune, který se občasně věnoval pokrývání válečných událostí.156 V souboru článků se 

objevuje i jméno Masarykovi nakloněného britského poslance liberální strany Alexandera 

Fredericka Whytea (1883-1970), který se v textech vyjadřuje kriticky k možnosti budoucí 

existence Rakousko-Uherska v poválečné Evropě a opakovaně chváli kvality Masaryka 

jako akademika a politika se silným vlivem a dosahem.  

  Analýza zahrnula i texty dalších, kteří byli v exilovém hnutí přímo zapojeni. 

Příkladem takového vstupu do anglofonního tisku je například komentářový text sekretáře 

České tiskové kanceláře Vladimíra Noska, ve kterém se zabývá otázkou, zda dojde ke 

zhroucení Rakousko-Uherska anebo článek Františka Kopeckého, sekretáře londýnské 

pobočky Českého národního sdružení, ve kterém svou instituci a důvody jejího vzniku 

představuje. Opakovaně v tisku publikoval (například v listu Pall Mall Gazette) a 

myšlenky blízké exilovému hnutí prezentoval T. G. Masaryk či jeho přítel Robert W. 

Seton-Watson. Unikátní pak z hlediska informace, kterou přináší a jejího významu je text 

dalšího z masarykových přátel Henryho Wickhama Steeda spekulativní The Pact of 

Konopisht (The Times, 1.2. 1916).  

 Další představitelé českého exilu pak byli ve zkoumaném vzorku výstupů 

zmiňováni a citováni, byť nikoliv přímo  jako autoři textů. Jedná se například o bankéře, 

publicistu a rovněž exulanta z Rakouska Tomáše (Thomase) Čapka (1861-1950) a autora 
                                                           
155 Movies do Their Share in Stirring War Spirit, New-York Tribune, 17.3.1918, dostupné online, přístup 21. 
5. 2020, https://www.newspapers.com    
 
156 Fighting Across an Inferno, Fay, F.C., New- York Tribune, 5.6. 1917, dostupné online, přístup 21. 5. 
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publikace The Slovaks of Hungary (1906)157 a ostře protihabsburského pamfletu Bohemia 

Under the Hapsburg Misrule rozeslaného v roce 1915 americkým vrcholným politickým 

představitelům. Čapek se v roce 1912 stal předsedou Bank of Europe, která byla exilovému 

hnutí nápomocná v otázce převodů finančních prostředků (Dubovický, 2018, s. 98). Dále 

lze jmenovat i protestantského pastora Aloise Koukola (Majdová, 2010), redaktora českých 

krajanských novin v Clevelandu, který byl součástí exilových aktivit vedených Emanuelem 

Voskou v Rusku (Majdová, 2010, s. 57), ale i další.  

 Četné zastoupení v celkovém objemu analyzovaných článků pak mají texty vydané 

pod pseudonymem anebo s popisem autora bez uvedení jeho jména. Texty prezentující 

názory podporující myšlenky československého hnutí se v anglofonním tisku objevovaly 

například i s podpisem C. F. Wyn, což by mohlo odkazovat na autorství Camille 

Fredericka Wyna. Jak na dotaz autorovi diplomové práce sdělila vedoucí Oddělení 

osobních a historických fondů Masarykova Ústavu a Archivu Akademie věd ČR  PhDr. 

Helena Kokešová Ph. D, Camille Frederick Wyn byl novinář a obchodník, původem z 

pražské německo-židovské rodiny, který byl za první světové války členem Londýnského 

českého výboru (London Czech Committee) a publikoval jako přispěvatel listu Morning 

Post.  

 Ve všech případech se jednalo o články prezentující narativy, které se velmi 

přibližují politické Masarykově agendě, jak je obsažena v archivních dokumentech. 

Unikátní je pak série textů věnovaná československému hnutí mezi lety 1914 až 1918 v 

britském The Suffragette, v nichž je jako autor bez přiznání jména opakovaně uváděna 

Češka a londýnská korespondentka Klubu českých žen v Praze. Texty jsou profilovány 

ostře protirakousky a prezentují shodnou agendu s tou, se kterou se představitelé exilu 

pokoušeli pronikat do cizojazyčného denního tisku spojeneckých zemí. Průnik 

Masarykovy agendy tak, jak byla v letech 1914 až 1918 nastolována v rámci memorand a 

přednáškových turné, o čemž vypovídají archivní dokumenty, je tak v tomto segmentu 

vybraných článků poměrně značný.  

 

Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo identifikovat témata, která byla v období mezi lety 
                                                           
157 Jedná se zřejmě o první dílo věnované Slovákům, které v USA vyšlo v anglickém jazyce (Dubovický, 
2010, s. 98) 
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1914 až 1918 v souvislosti s československým hnutím za nezávislý stát v britském a 

americkém tisku prezentována a akcentována.  Do vybraného vzorku periodik nebyly zcela 

záměrně zahrnuty krajanské tiskoviny a periodikum La Nation Tchéque a New Europe, 

která lze pokládat za svého druhu oficiální tiskové orgány exilového hnutí, ačkoliv v 

případě druhého ze zmiňovaných titulů to nebylo nikdy otevřeně přiznáno. Práce na 

základě vymezené metodiky prostudovala vybraný objem textových výstupů a z 

tematického hlediska rekonstruovala šest mediálních rámců, do kterých bylo ve 

sledovaném období téma Čechů a Slováků usilujících o svobodu zasazováno. V 

jednotlivých kapitolách představila příklady zástupců těchto rámců, jejich přeložené 

parafráze a rovněž identifikovala jednotlivé podtémata a narativy, které byly v článcích 

akcentovány. K příkladům jednotlivých článků poskytla i dobový kontext a případně odkaz 

na archivní dokumenty a textové materiály, které vytvářeli přímo zástupci exilového hnutí 

s tím, že by v daném případě mohl existovat tematický překryv mezi politickou a mediální 

agendou. 

 Ze značného splývání mezi exilovou agendou a tím, jak byla česká otázka ve 

vztahu k německé menšině  v Rakousku v kontextu reálií Rakousko-Uherska tematizována, 

lze usuzovat na to, že schopnosti Tomáše Garrigue Masaryka pronikat do britského i 

amerického tisku byly poměrně značné. Kromě přímé publikační činnosti ve Spojeném 

království a Velké Británii Masaryk vstupoval do mediálního prostoru buď přímo 

publikační či přednáškovou činností. Využíval k tomu ale i svých přátel (viz kapitola 1.2.). 

V Anglii jimi byli Henry Wickham Steed a Robert Seton-Watson, v USA pak chicagský 

průmyslník Charles R. Crane a jeho syn Richard T. Crane, který se zasloužil o to, aby se 

Masarykovi dostalo u amerického prezidenta Wilsona sluchu  (Dubovický, 2018, s. 92). 

  Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1., vytvoření samostatného československého státu 

představovalo kvůli územním nárokům klíčový bod v otázce možného přežití monarchie a 

zároveň i stěžejní prvek v poválečném novém uspořádání střední Evropy. Masaryk a jeho 

agenda se tak postupem válečných let stala klíčovou pro vizi nové Evropy. Ve světle 

obrovských lidských ztrát a utrpení během první světové války se mediální argumentace ve 

prospěch vzniku národních států na místě bývalé habsburské monarchie v Evropě vedla 

často ve smyslu, že pouze rozbití Rakouska a vytvoření nástupnických národních států 

povede k vytvoření trvalého míru v Evropě. Jak nám ovšem historie ukázala spolu s 

vypuknutím druhé světové války s totožným aktérem (Německo) v hlavní roli, tento 
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předpoklad se ukázal být lichým v celém svém rozsahu.    

 Koncem první světové války se ovšem národní sebeurčení  stalo duchem doby i ve 

stínu první (únorové) revoluce 1917 a svržení carismu v Rusku. Častým argumentem byl i 

popis Rakouska jako umělého soustátí, které již není životaschopné (viz kapitola 2.3.6.) a 

představuje pouze slepý nástroj německých dobyvačných ambicí. Obrovskou popularitu 

české věci ale přinesl bezesporu Masaryk a jeho nesporně pozitivní mediální obraz jako 

Evropana, akademika, intelektuála a zdatného politika nesporných morálních kvalit. Obraz 

Rakousko-Uherska v analyzovaných výstupech anglofonního tisku koncem války nesporně 

i díky snahám Masaryka a jeho spojenců navozoval dojem světa minulosti a rozkládající se 

autokracie, prastaré anomálie ve středu Evropy, jejíž vojenskou neschopnost zachraňuje 

pouze strategické velení Německa.  

 Ve zkoumaném vzorku mediálních výstupů převažovaly texty publikované 

anonymně, což na druhé straně odpovídá době i atmosféře na mediálním kolbišti, kde proti 

sobě bojovaly propagandy jednotlivých válečných zemí. Výsledný seznam konkrétních 

jmen autorů,  kteří se v době první světové války československým úsilím o státnost 

zabývali opakovaně a dlouhodobě, zahrnuje pouze pár jednotlivců. Na druhé straně tato 

absence adresných jmen spolu s celkovou rozsáhlostí tématu, které ve svém celku obsahuje 

tisíce analyzovatelných mediálních výstupů a článků, vybízí k dalšímu zkoumání. Právě 

neuvěřitelný rozsah tématu, který ukázala fáze předvýzkumu diplomové práce, je 

důvodem, proč zvolená metodika vycházela přísně z kvalitativních a interpretativních 

pozic zohledňujících zapojení výzkumníka a jeho vlastní porozumění problému. 

Diplomová práce tak ve svých výsledcích předkládá spíše směry, úvahy a narace, kterými 

by se další bádání mohlo ubírat.  

 

Summary 

 The master thesis focuses on the historical period of the First World War that led to 

a major reorganisation of the geopolitical situation in Europe mainly related with the 

Austria-Hungary dismemberment. It aims to identify themes and ideas that were between 

1914 and 1918 reflected, reiterated or emphasised in the British and American daily press 

related to the issue and demands of the Czechoslovak national movement striving for the 

independent national existence.  
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 In the first part, the paper provided a historical overview and a broad description of 

the political situation in an international perspective. A sample of selected daily newspaper 

articles published between 1914-1918 in the British and American Press was studied and 

analysed in the second analytical part of the thesis focusing on how the issue of Czech and 

Slovak political autonomy was presented and framed. Deliberately, the official 

publications and media of the Czechoslovak movement (La Nation Théque) including also 

those not declared officially (New Europe) were not included in the analysis.  

 In its conclusion the thesis provides several media frameworks in which the theme 

of the Czechoslovak freedom movement used to be communicated during The Great War. 

Additionally, for each such framework a set of individual examples is provided as well as a 

description of the historical and political context. The thesis also discussed the individual 

subthemes of each of the mentioned media frames and possible narrative overlaps between 

the media and the political agenda of the Czechoslovaks, the latter suggesting the high 

efficiency of Masaryk and his associates in their efforts of setting their agenda.  

 Regarding Masaryk's capabilities of penetrating into media landscape of Allied 

countries, the leader of the Czechoslovaks not only used to enter the foreign press directly 

or by means of his numerous academic and political lectures and activities, additionaly  he 

also took advantage of his numerous personal relations with some of the prominent figures 

who were in favour of his ideas and ambitions (chapter 1.2.). In The United Kingdom the 

Czechoslovak allies included Henry Wickham Steed and Robert William Seton-Watson. In 

the United States some of the most recognized Masaryk's allies were the Chicago tycoon 

Charles R. Crane and his son Richard T. Crane, the latter influencing president Wilson 

greatly in Masaryk's favour (Dubovický, 2018, s. 92) during the final hours of the 

movement's strife for indepedendence. 

 As mentioned in chapter 1.3.1., the demand for the establishment of the 

independent Czechoslovak national state represented an essential issue regarding the 

possible post-war survival of the Austria-Hungary at the same time being also the crucial 

factor in the new organization of the central Europe. As the war progressed, Masaryk and 

his agenda became fundamental for the idea of new Europe. Influenced by previously 

unimaginable degree of human losses and suffering the media narratives calling for the 

establishment of the national states replacing the ancient monarchy often argued that only 

the dissolution and destruction of the Habsburg empire would secure a permanent peace in 
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Europe. As history showed us with the beginning of the world war II, its initiator being the 

identical protagonist of the first one (Germany), such assumption had been entirely false.  

 

 However, in the final years of World War I, the concept of national self-

determination represented the so called zeitgeist following the (February 1917) revolution 

and the fall of Tzarism in Russia. Subsequently, Austria-Hungary began to be perceived as    

an artificial and constantly failing state which is no longer viable for the new coming era 

(chapter 2.3.6.) yet at the same time serving a blind instrument for German political 

ambitions and purposes. Furthermore, the huge popularity of the Czechoslovak cause was 

brought and inspired by Masaryk himself and his undeniably positive image of a great 

European, scholar, intellectual and a politician of esteemed moral qualities. The depiction 

of Austria-Hungary in the analysed media outputs induced an image of the disintegrating 

autocracy, ancient anomaly in the very heart of Europe its military incompetence being 

only saved by the strategy superiority of its German ally. Most of the analysed articles 

were  published anonymously, only few of them signed by specific authors. On the other 

hand, the absence of identified individuals as well as a huge extent of the topic, encourages 

further research. In its conclusion the diploma thesis presents rather possible directions, 

ideas and concepts which the further research may take into account.   
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Proponenti samostatného Československa v angloamerickém tisku mezi lety 1914-1918 
 
Předpokládaný název práce v angličtině: 
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LS 2018/2019 
 
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 
Jak USA, tak Velká Británie, sehrály v procesu postupného formování Československa významnou 
roli. V britské monarchii měl Masaryk kontakty na dvojici předních žurnalistů, Roberta Williama 
Setona-Watsona a Henryho Wickhama Steeda. Významnou roli v procesu postupného vzniku a 
poválečného uznání Československa sehrál rovněž americký prezident Woodrow Wilson a jeho 
přesvědčení o právu malých evropských národů na sebeurčení. Pro volbu britského a amerického tisku 
té doby za cíl analýzy hraje krom značného geopolitického vlivu obou velmocí i to, že se jednalo o 
státy demokratické disponující vysoce rozvinutým mediálním prostředím, značnou mírou se 
podílejícím na utváření tamního veřejného mínění.   

Působení Tomáše Garrigua Masaryka v exilu a jeho propagace myšlenky samostatného 
československého státu byly v minulosti již obsáhle zpracovány v odborné literatuře (E. Kubů, J. 
Šouša: T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci, Mueggenberg, B: The Czecho-Slovak struggle for 
Independence, Perman, D: The Shaping of the Czechoslovak State).  

Méně prozkoumána zůstává oblast toho, jak o myšlence vzniku samostatného Československa mezi 
lety 1914 a 1918 referovali samotní žurnalisté předních britských a amerických názorotvorných 
periodik a to z hlediska akcentace témat a jejich argumentace. Ze strany Spojeného království ji 
nepříliš obšírně popisuje například W. R. Calcott ve svém textu The Last War Aim: British Opinion 
and the Decision for Czechoslovak Independence, 1914-1919. Významem tisku, propagandy a 
především národní mytologie pro vznik a uznání samostatného Československa ze strany tehdejších 
velmocí se v poměrně nedávné publikaci Battle for the Castle zabývá Andrea Orzoff.    
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 znaků):  
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat, jakým způsobem byla reflektována myšlenka 
samostatného československého státu v angloamerických názorotvorných médiích mezi lety 1914 a 
1918. Práce se zaměří na seriozní tiskoviny té doby, které ve zmíněném období vycházely ve Velké 
Británii a Spojených státech amerických, jako například The Times, The New York Times nebo 
Chicago Tribune. Časovou výseč analyzovaného období uzavře rok 1918 coby rok uskutečnění vzniku 
československého státu a pomyslného dosažení úspěchu Masarykova zahraničního snažení.  

Diplomová práce popíše jednotlivá témata, která byla v souvislosti s myšlenkou vzniku samostatného 
československého státu, v americkém a britském seriozním tisku prezentována a akcentována. Rovněž 
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identifikuje žurnalisty a komentátory stavící se ve svých článcích na stranu podpory této myšlenky. 
Práce vynechá krajanské tiskoviny a tituly, které do oběhu vydával samotný československý exil v 
rámci svého zahraničního působení. Zaměří se ale na způsob, jakým pronikaly myšlenky Masarykova 
zahraničního exilu do veřejného a politického diskursu a do seriózních britských a amerických 
tiskovin. 
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich 
obsahu): 
 
1. Úvod: 
Nástin tématu, zdůvodnění jeho výběru, úvod do problematiky, definice možného přínosu práce 
 
2. Historický kontext 
Možné scénáře poválečného uspořádání Evropy po první světové válce, Tomáš Garrigue Masaryk a jeho zahraniční akce 
ve prospěch československé otázky 
 
3. Názorotvorné tituly v USA a ve Velké Británii mezi lety 1915-1918                                                                             
Vymezení výrazných seriozních a názorotvorných tiskovin té doby, volba nejvíce vhodných titulů pro analýzu  
 
5. Argumentace ve jménu myšlenky samostatného Československa 
Témata, která se v tisku objevují v souvislosti s myšlenkou vzniku samostatného Československa, témata, která jsou 
akcentována/ zdůrazněna, jednotliví žurnalisté  
 
6. Závěr a zhodnocení 
Zhodnocení a shrnutí práce, reflexe dosažených cílů, zamyšlení nad dalšími možnými perspektivami studia dané 
problematiky.   
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
 
Seriozní, názorotvorné tituly (deníky, týdeníky) vycházející mezi lety 1915 a 1918 ve Velké Británii a Spojených státech 
amerických jako například The Times, The New York Times, Chicago Tribune, Guardian. Online archivy těchto periodik, 
vojenský historický archiv, korespondence zúčastněných osob a odborná historická literatura.    
Metody (techniky) zpracování materiálu: 
Heuristická analýza dobových dokumentů a tiskovin, práce s odbornou literaturou a archivními prameny 
 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést 
stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
 
1.  Kubů, E, Šouša, J. (2015): T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: Československá zahraniční 
akce, Praha: Karolinum 
Práce pojednává o zahraničním působení T. G. Masaryka na podporu myšlenky vzniku samostatného 
československého státu. Zmiňuje i Masarykovy aktivity v oblasti tisku a spolupráci s novináři.   

2.  Hájková, D (2011).: „Naše česká věc“. Češi v Americe za první světové války, Praha: Lidové 
noviny 
Publikace pojednávající o roli komunit Čechoslováků v USA během první světové války. Studie 
popisuje jejich aktivity a rovněž metody boje proti Rakousku-Uhersku na poli propagandy.  

3.   Mueggenberg, B (2014): The Czecho-Slovak struggle for Independence (1914-1920) 
Studie pojednává o aktivitách československého exilu snažícího se propagovat myšlenku na vznik 
samostatného československého státu.  

4.  Neville, P. (2010): Edvard Beneš and Tomáš Masaryk: Czechoslovakia, London: Haus 
Publikace srovnává osobnosti Edvarda Beneše a Tomáše Garrigua Masaryka a popisuje aktivity obou 
mužů během první světové války. Rovněž poskytuje vhled do posunu v jejich myšlení v souvislosti 
s myšlenkovým posunem od větší autonomie Čechoslováků v rámci Rakousko-Uherska až plné 
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k nezávislosti.  

5.  Orzoff, A. (2009): Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe (1914-1948), 
Oxford 
Kniha analyzuje československou kulturní diplomacii a propagandu ve vztahu získávání podpory 
samostatného československého státu ze strany světových velmocí během první světové války.  

6.  Emery, E. (1978): The Press and America an interpretative history of the mass media 
Titul pokrývá historii masových sdělovacích prostředků ve Spojených státech amerických. Zaměřuje 
se na způsob, jakým reportéři a žurnalisté jednotlivých médií informovali o významných událostech. 
Rovněž poskytuje vhled do vývoje žurnalistiky v USA coby profese.     

7.  Nykl, A. R (2017): Poznámky k revoluční akci v Chicagu (1914-1918), Praha: Karolinum 
Publikace představuje kritickou reflexi činnosti krajanských komunit v USA především v Chicagu. 
Obsahuje komentář k aktivitám českého hnutí za samostatnost v letech 1914-1916 rovněž s odkazem 
na činnost Tomáše Garrigua Masaryka.  

8.  Kovtun, J. (1991): Masarykův triumf: příběh konce velké války, Praha: Odeon 
Publikace se zabývá rozhodující fází Masarykova zápasu o vytvoření samostatného československého 
státu během období jeho amerického pobytu v posledních měsících první světové války.  

9. Unterberger, B., M. (2000): The United States, Revolutionary Russia, and the rise of 
Czechoslovakia (Foreign Relations and the Presidency), Texas AM University Press: College 
Station ,Texas  
Titul popisuje vliv amerického prezidenta Woodrowa Wilsona na formování poválečné Evropy, 
zaměřuje se na diplomatické vztahy mezi tehdejšími velmocemi a rovněž předestírá i vývoj 
středoevropského prostoru v dekádách následujících po skončení první světové války.  

10.  Cude, M. R. (2013): Transatlantic Perspectives on the Slovak Question (1914-1948), 
(Dizertační práce) 
Práce se věnuje otázce slovenské nezávislosti z pohledu Spojených států amerických. Zaměřuje se na  
aktivitu slovenských krajanských spolků a roli, kterou tyto spolky hrály při propagování myšlenky 
samostatného Československa. Zároveň popisuje vztahy mezi některými slovenskými aktivisty a 
osobnostmi amerického veřejného a politického života.    
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu 
obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 
 
1. Černý, O.: Tomáš Garrigue Masaryk 1914-1918 (diplomová práce, Filozofická fakulta Západočeské univerzity 
v Plzni, odevzdáno 2014) 
 
2. Tomáš, L: Otázka čechoslovakismu a postoj Velké Británie (1914-1938) (bakalářská práce, Fakulta humanitních 
studií Univerzity Karlovy v Praze, obhájeno  2007)  
 
3. Samková, M.: Československo v představách Edvarda Beneše na Pařížské mírové konferenci v letech 1918- 1919 
(diplomová práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, obhájeno 2015) 
Datum / Podpis studenta/ky 
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Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
 
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému 
zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  
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Příloha č. 2: PROHLÁŠENÍ ČESKÉHO ZAHRANIČNÍHO KOMITÉTU 

 

Vystupujeme na politickou veřejnost v okamžiku, kdy ústup vítězné ruské armády od nepřátel se 
využitkuje proti Rusku a jeho spojencům. Stavíme se na stranu bojujících slovanských národů a 
jejich spojenců bez ohledu na úspěch nebo neúspěch, protože hájí právo; ...Věříme v konečné 
vítězství Slovanů a spojenců a jsme přesvědčeni, že toto vítězství Slovanů a spojenců bude na 
prospěch celé Evropy a lidstva.... 

Národ český v nové době vždy hájil program rozhodně slovanský; ... Dnes vůdčí politikové čeští 
úpí v žalářích, šibenice staly se oblíbenou podporou neschopné administrace, české pluky 
decimovány, protože spontánně jednaly podle všenárodního českého programu. Práva jazyka 
českého bezohledně porušována a ztenčována i za války, absolutistická soldateska řádí v českých, 
neněmeckých a nemaďarských zemích jako v zemi nepřátelské; každý projev české publicistiky se 
potlačuje,... 

Za takové situace český národ nemůže dále mlčet. 

Proto utvořil se zahraniční komitét české emigrace, aby cizinu o pravém stavu věcí informoval a 
státníkům, politikům a publicistice spojenců a neutrálních států tužby českého národa přednášel a 
český program hájil. 

Usilujeme o samostatný československý stát. 

Ti, kdo hájili možnost, ba nutnost Rakousko-Uherska - a byl to jednu dobu sám Palacký -, chtěli 
federativní soustátí rovnoprávných národů a zemí; avšak Rakousko-Uhersko dualistické stalo se 
potlačovatelem neněmeckých a nemaďarských národů, je překážkou míru v Evropě a zvrhlo se v 
pouhý nástroj dobyvačnosti Německa na východ, bez vlastního pozitivního cíle, neschopno 
vytvořit organický státní celek rovnoprávných, svobodných a kulturně pokračujících národů. ... 

Rakousko-Uhersko a Německo bojují se svým tureckým a bulharským spojencem pro věc špatnou i 
ztracenou. 

V Paříži, dne 14. listopadu 1915. 

Za Český komitét zahraniční: 

mj. Josef Durich, poslanec české strany agrární na radě říšské ve Vídni. T. G. Masaryk, poslanec 
na radě říšské ve Vídni, profesor české univerzity v Praze a profesor univerzity v 
Londýně. Bohumil Čermák, předseda Jednoty československých spolků v Rusku. Antonín 
Veselý, předseda Československého socialistického spolku „Rovnost“ v Paříži. Emanuel Voska, 
člen Národního sdružení v Chicagu. Bohdan Pavlů, redaktor „Čechoslováka“ v Petrohradě. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prohlaseni-ceskeho-zahranicniho-komitetu/, staženo 
1. 7. 2020. 
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Příloha č. 3: Falešná zpráva 20. srpna 1914 publikovaná listem The New York Times, 

podle které došlo v Praze k protirakouské rebelii, po jejímž potlačení se rakouští vojáci 

dopustili na obyvatelích odvetných represálií. 
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Příloha č. 4: Dopis Eleanor Garrigue Fergusonové, který 20. září 1914 otiskly The New 

York Times v článku Prof. Masaryk Safe. Wife of Bohemian Leader Disproves Report of 

Prague Uprising a ve kterém přikládá prohlášení Charlotty Garrigue-Masarykové, která 

uvádí, že oproti zprávám amerického denního tisku mezi 20. srpnem a 4. zářím v Praze 

žádné povstání neproběhlo a Tomáš Garrigue Masaryk je v pořádku 
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Příloha č. 5: Článek John Hus. The Martyr of Bohemia vydaný listem The Suffragette 25. 
června 1915 s podpisem C. F. Wyn.  
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Příloha č. 6:  Článek Roberta W. Seton-Watsona The Future of Bohemia vydaný 9. 

července 1915 v periodiku The Common Cause. 
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Příloha č. 7: The New Bohemia, grafické vyobrazení představy samostatného 

československého státu jako příloha článku The Birth of New Nations. Bohemia. publicisty 

Isaaca don Levine, který vydal list New York Tribune 8. července 1917    
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Příloha č. 8: Článek A Call for Freedom. The Czechs Demand to be a Nation podepsaný C. 

F. Wyn, který vydal list The Suffragette 14. května 1915. 

 


