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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu britsko-kanadských vztahů v letech 1921–1930, 

tj. především prvních dvou funkčních období kanadského premiéra Williama Lyona Mackenzie 

Kinga, který se výraznou měrou zasloužil o proměnu vztahů nejstaršího britského dominia s 

mateřskou zemí. Práce zanalyzuje pozici Kanady vůči Velké Británii a vliv tehdejší britské i 

kanadské vlády na vývoj vzájemných politických vztahů, které ve zvoleném období prošly 

důležitými změnami a směřovaly k větší míře kanadské nezávislosti. Zvláštní důraz bude 

kladen na kontext klíčových mezinárodních událostí, které měly dopad na britsko-kanadské 

vztahy jako byly: Chanacká krize, Smlouva o lovu platýsů mezi Kanadou a Spojenými státy 

americkými, konflikt mezi kanadským premiérem a kanadským generálním guvernérem v roce 

1926, známý jako aféra King-Byng, imperiální konference roku 1926 nebo kanadská aktivita 

ve Společnosti národů. 
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Abstract 

This thesis is focused on an analysis of British-Canadian relations in 1921–1930, ie. mostly the 

first two terms of office of the Canadian Prime Minister William Lyon Mackenzie King, who 

significantly contributed to the change of relations of the oldest British dominion and his mother 

country. The thesis analyses the position of Canada towards Great Britain and the influence of 

the then British and Canadian government on the development of mutual relations, which have 

gone through important changes and led to the greater measure of Canadian independence in 

the chosen period. Specifically, the thesis will focus on the context of key international events, 

which had an impact on the British-Canadian relations: the Chanak crisis, the Halibut Treaty 

between Canada and the United States of America, the King-Byng affair (1926), the Imperial 

Conference of 1926 and the Canadian activity in the League of Nations. 
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Úvod 

Dějiny procesu, kdy Kanada získávala nezávislost na Velké Británii, neobsahují dramatické 

události, jakými jsou revoluce nebo občanské války, ale představují postupnou cestu Kanady 

k nezávislému státu. Tato diplomová práce se snaží přispět k lepšímu porozumění tohoto 

historického vývoje analýzou vztahu mezi mateřskou zemí a jejím nejstarším dominiem v 

letech 1921–1930. Zvolené časové rozmezí se přímo vztahuje k prvním dvěma funkčním 

obdobím kanadského premiéra Williama Lyona Mackenzie Kinga, na jehož roli v proměně 

vztahů mezi oběma zeměmi bude kladen v textu velký důraz, neboť právě za jeho politického 

působení prošly důležitými změnami a směřovaly k větší míře kanadské nezávislosti nejen 

uvnitř Britského impéria ale i na mezinárodní scéně. 

 V práci bych chtěl zodpovědět nejen otázku, do jaké míry byl nástup Mackenzie Kinga 

přelomovým bodem v britsko-kanadských vztazích, ale také které vlivy působily na odmítavý 

postoj Ottawy v některých aspektech společné imperiální politiky a na snahu o prosazování 

kanadské nezávislé zahraniční politiky. Ve svém výzkumu jsem se snažil zohlednit role dalších 

politiků nebo poradců, geografickou polohu Kanady s ohledem na její vlastní zájmy kvůli 

rozvoji vztahů se Spojenými státy americkými a v neposlední řadě i kontext hlavních 

historických událostí, majících na problematiku britsko-kanadských vztahů konkrétní dopady 

(Chanacká krize, Smlouva o lovu platýsů, imperiální konference v roce 1923, aféra King-Byng, 

imperiální konference roku 1926 nebo samostatné kanadské působení ve Společnosti národů).  

Práce by tak měla přispět ke zhodnocení toho, čím konkrétně přispěly dvě funkční období 

Mackenzie Kinga k celkové proměně britsko-kanadských vztahů ve vymezeném časovém 

rozmezí. 

 Ke zvolenému tématu jsem se většinou snažil přistupovat chronologicky. Mým cílem 

bylo všímat si sledu událostí, které předcházely jedna druhé a navzájem na sebe navazovaly. 

V průběhu psaní se zde ovšem vyskytly výjimky, jelikož je v některých případech pro lepší 

orientaci nutné pojmout části zkoumaného vývoje spíše tematicky. Typickým příkladem je 

kanadská aktivita ve Společnosti národů, které probíhala ve stejnou dobu jako důležité mezníky 

v britsko-kanadských vztazích. Jelikož jsem se snažil pokrýt různé vlivy na směřování Kanady 

vůči Britskému impériu i mezinárodní scéně, nemohl jsem se nedotknout domácích 

vnitropolitických problémů v Kanadě, ale zabýval jsem se jimi jen do té míry, dokud z mého 

pohledu vzájemný vztah s mateřskou zemí skutečně ovlivňovaly. 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První z těchto částí se zaměřuje 

na období krátce po první světové válce před nástupem Mackenzie Kinga do úřadu kanadského 
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ministerského předsedy. Tuto kapitolu lze označit jako souhrnnou část pojednávající o přístupu 

vlád konzervativních kanadských premiérů Roberta Bordena a Arthura Meighena 

k problematice společné imperiální politiky. Zde jsem považoval za nutné poukázat na změnu 

postavení Kanady na mezinárodní scéně po první světové válce, jelikož získala samostatné 

zastoupení na mírové konferenci v Paříži a stala se členem Společnosti národů.  

 Druhá kapitola se věnuje prvnímu funkčnímu období Mackenzie Kinga v letech 1921–

1926. Jedná se o dobu velkých změn i událostí. Pozornost jsem zde proto věnoval kanadskému 

postoji během Chanacké krize a lausanneské konference, kanadsko-americké Smlouvě o lovu 

platýsů, kterou jsem se zabýval i z toho pohledu, jaký význam pro historický vývoj Kanady má. 

Dále jsem se zde zaměřil na změny, jež nastartovala imperiální konference v roce 1923. Pro 

toto období je typická snaha Kanady nebýt vázána závazky v Evropě, mezi něž můžeme zařadit 

její snahu o revizi desátého článku Paktu Společnosti národů nebo neochotě přidat se k 

Rýnskému garančnímu paktu. 

 Třetí kapitola pokrývá období, které lze označit jako určité intermezzo kanadských dějin 

ve dvacátých letech dvacátého století vklíněné mezi dvě volební období liberální administrativy 

Mackenzie Kinga. V této části diplomové práce se zaměřuji na události roku 1926, které se z 

původně vnitropolitické krize v Kanadě přesunuly do roviny imperiální. Spor mezi kanadským 

ministerským předsedou a britským generálním guvernérem měl řadu důsledků, jimž jsem se 

zde rozhodl věnovat náležitou pozornost.  

 Čtvrtá kapitola se zabývá druhým funkčním obdobím vlády Mackenzie Kinga v letech 

1926–1930, kdy byla premiérovým hlavním úkolem nejprve reprezentace nejstaršího britského 

dominia na imperiální konferenci v roce 1926. V této části jsem analyzoval kanadský postoj ke 

vzniku Balfourovy deklarace a to, jak se následně projevovaly konkrétní důsledky imperiální 

konference. Kromě nastavení rovných vztahů mezi mateřskou zemí a nejstarším britským 

dominiem do tohoto období spadá i působení Kanady v Radě Společnosti národů, u něhož jsem 

chtěl poukázat i na dopad na vnitřní vztahy uvnitř Britského impéria. Mezním bodem práce je 

pak rok 1930, kdy vystřídal Mackenzie Kinga v úřadu ministerského předsedy jeho nový 

konzervativní rival Richard Bedford Bennett. 

 Text práce je založen na analýze nevydaných i vydaných pramenů a studiu sekundární 

literatury. Hlavní archiválie ke zvolené problematice se nacházejí v The National Archives 

v Kew v Londýně. Zde jsem pracoval se skupinou materiálů Cabinet Office Papers, obsahující 

dokumenty britské vlády ohledně imperiální politiky a proměně vztahů s Kanadou. Nejvíce 

jsem čerpal z řad CAB 23 (závěry vládních jednání) a CAB 24 (memoranda). Korespondenci 

mezi oběma zeměmi jsem pak zkoumal v pramenech z provenience ministerstva pro kolonie 
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(Colonial Office Papers), kde jsem čerpal z řady CO 886, a z ministerstva pro dominia 

(Dominions Office Papers). Zde jsem využil nejvíce řady DO 35, DO 114 a DO 117. Ohledně 

britského postoje ke kanadským diplomatickým reprezentacím v cizích státech a okolnostem 

jmenování britského Vysokého komisaře v Ottawě jsem pracoval s archiváliemi Prime 

Minister’s Office Papers, konkrétně s řadou PREM 1. 

 Další prameny se nacházejí v Library and Archives v Ottawě, kde lze studovat archivní 

materiály William Lyon Mackenzie King Papers (MG-26) vztahující se k osobnosti 

premiéra Mackenzie Kinga. Kromě soukromé či oficiální korespondence jsem čerpal z deníků 

kanadského ministerského předsedy.1 U jakýchkoli deníků nebo pramenů této povahy lze vždy 

samozřejmě poukázat na možnou subjektivitu jejich autora. Deníky Mackenzie Kinga jsou 

ovšem mimořádným zdrojem informací a vhledu do jeho vlastních názorů. Podle Johna 

Whitneyho Pickersgilla, badatele a jejich editora, který se jimi podrobně zabýval, spočívá jejich 

historický význam ve skutečnosti, že jako svobodný muž se Mackenzie King nemohl svěřit o 

svých každodenních zážitcích manželce, a tak je zaznamenával písemnou formou do svých 

deníků, které si podrobně vedl od roku 1893 až do své smrti v roce 1950.2 Z důvodu, že 

pokrývají tak rozsáhlé období včetně jeho politického působení, je někteří autoři považují 

dokonce za jedny z nejvýznamnějších historických dokumentů kanadských dějin.3 

 Díky badatelským pobytům v zahraničních knihovnách (The British Library v Londýně 

a Library and Archives v Ottawě) jsem se mohl dostat k dílům, která jsou v České republice 

těžko k dostání. Pracoval jsem se čtyřmi svazky vydaných pramenů vztahujícím se ke kanadské 

zahraniční politice Documents on Canadian Relations,4 pokrývající dohromady období let 

1909–1930. Ke zvolené problematice existuje celá řada děl, především od kanadských autorů, 

jenž by se dala rozdělit do tří hlavních skupin. První z nich tvoří biografie Mackenzie Kinga, 

psané nejdříve jeho oficiálními životopisci,5 kteří si všímali různých aspektů jeho politického 

působení. Pozdější životopisci často přikládají větší pozornost osobní stránce života 

 
1 Library and Archives Canada (Ottawa), (dále jen LAC), William Lyon Mackenzie King fonds (dále jen MG 26), 

J 13, Diaries of William Lyon Mackenzie King. 
2 HENDERSON, G. F., W. L. Mackenzie King: A Bibliography and Research Guide, Toronto 1998, s. 82. 
3 Tamtéž, s. 85. 
4 Documents on Canadian External Relations: 1909–1918, Vol. 1, Ottawa 1967; MacKAY, R. A. (ed.), Documents 

on Canadian External Relations: The Paris Peace Conference of 1919, Vol. 2, Ottawa 1969; CLARK, L. C. (ed.), 

Documents on Canadian External Relations: 1919–1925, Vol. 3, Ottawa 1970; INGLIS, A. I., Documents on 

Canadian External Relations: 1926–1930, Vol. 4, Ottawa 1971. 
5 DAWSON, R. M., William Lyon Mackenzie King: A Political Biography: 1874–1924, Toronto 1958; NEATBY, 

H. B., William Lyon Mackenzie King, 1924–1932: The Lonely Heights, London 1963. 
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kanadského politika.6 Druhou skupinu tvoří monografie,7 které se zaměřují na proces proměny 

britsko-kanadských vztahů. V širším imperiálním pojetí sem spadá i monumentální dílo 

australského historika Hessela Duncana Halla8 na téma britsko-dominiálních vztahů. Třetí 

skupina děl je typická pro současné zkoumání kanadských dějin, jelikož zohledňuje specifické 

role frankofonní a dalších národnostních menšin v zemi.9 Přístupům ve zkoumání role Québeku 

v kanadské historiografii se podrobněji věnuji ve druhé kapitole diplomové práce. 

 Jelikož jsem zkoumal vliv nejbližších spolupracovníků kanadského premiéra, vycházel 

jsem z prací zabývajících se výhradně jimi. Životem a dílem Oscara Douglase Skeltona se 

zabýval Norman Hillmer, který napsal nejen biografii10 tohoto zahraničněpolitického poradce, 

ale sestavil rovněž edici11 jeho spisů a memorand. Životopis ministra spravedlnosti Ernesta 

Lapointeho zase napsala historička Lita-Rose Betchermanová.12 V oblasti kanadsko-

amerických vztahů jsem vycházel z prací Charlese Perryho Staceyho13 a Allana Gotlieba.14 

 Z česky psané literatury bych rád zmínil monografii Jaroslava Valkouna,15 který 

analyzoval složité vztahy Velké Británie a dominií v letech 1907–1931. Ostatní česky píšící 

autoři se tématem zabývají spíše okrajově. Ze zahraniční literatury přeložené do českého jazyka 

stojí za zmínku dílo historičky Margaret Macmillanové,16 jelikož se věnuje mimo jiné postoji 

částí Britského impéria na mírové konferenci v Paříži, což mi pomohlo při psaní první kapitoly. 

 K tématu nalezneme ohromné množství odborných článků především v anglickém 

jazyce. Lze ovšem najít i studie od českých autorů na jednotlivá dílčí témata britsko-kanadských 

 
6 STACEY, C. P., A Very Double Life: The Private World of Mackenzie King, Toronto 1976; LEVINNE, A., 

William Lyon Mackenzie King: A Life Guided by the Hand of Destiny, Vancouver 2011. 
7 WIGLEY, P. G., Canada and the Transition to Commonwealth: British-Canadian Relations 1917–1926, 

Cambridge 1977; STACEY, C. P., Canada and the Age of Conflict: A History of Canadian External Policies: 

1921–1948: The Mackenzie King Era, Vol. 2, Toronto 1981; GRANATSTEIN, J. L. (ed.), Nation: Canada since 

Confederation, 3rd ed., Toronto 1990. 
8 HALL, H. D., Commonwealth: A History of the British Commonwealth of Nations, London 1971. 
9 MacFARLANE, J., Ernest Lapointe and Québec’s Influence on Canadian Foreign Policy, Toronto 1999; 

ENGLISH, J. – McLAUGHLIN, K. – LACKENBAUER, P. W. (eds.), Mackenzie King: Citizenship and 

Community: Essays Marking the 125th Anniversary of the Birth of William Lyon Mackenzie King, Toronto 2002. 
10 HILLMER, N., O. D. Skelton: A portrait of Canadian Ambition, Toronto 2015. 
11 Tentýž (ed.), O. D. Skelton: The Work of the World, 1923–1941, Toronto 2013. 
12 BETCHERMAN, L.-R., Ernest Lapointe Mackenzie King’s Great Quebec Lieutenant, Toronto 2002. 
13 STACEY, C. P., Mackenzie King and the Atlantic Triangle, Toronto 1976. 
14 GOTLIEB, A., The United States in Canadian Foreign Policy, Toronto 1991. 
15 VALKOUN, J., Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v 

letech 1907-1931, Praha 2015. 
16 MACMILLANOVÁ, M., Mírotvůrci: Pařížská mírová konference 1919, Praha 2004.  
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vztahů.17 V práci také částečně vycházím z článků,18 které jsem sám publikoval v rámci 

projektu podpořeném GA UK č. 250718, s názvem „Britsko-kanadské vztahy 1921–1930“, 

řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy během mého zdejšího navazujícího 

magisterského studia. 

 

 

  

 
17 VALKOUN, J. – URBAN, M., Kanada ve Společnosti národů a její postoj k článku 10 Paktu Společnosti 

národů, in: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, No. 11, 2018, s. 69–79; VALKOUN, J., Cesta 

k nezávislosti? Britsko-kanadské vztahy a důsledky uzavření americko-kanadské Platýsové smlouvy z roku 1923, 

in: Dvacáté století, 1, 2016, s. 162–171; NOVOTNÝ, L., Postoj britských dominií k Locarnskému paktu, in: Acta 

Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, roč. 3, č. 2, 2011, s. 15–36. 
18 ŠUBRT, M., Kanada a Chanacká krize, in: Historica Olomucensia, sv. 56, 2019, s. 199–214; ŠUBRT, M., The 

King-Byng Affair and Transformation of the Role of Governor-General in Canada, in: Prague Papers on the 

History of International Relations, 2019, (v tisku). 
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1. kapitola 

Britsko-kanadské vztahy po první světové válce 
 

Britské impérium bylo na konci první světové války složitým územním celkem, jehož 

jednotlivé části se od sebe lišily podle toho, jak moc závislé na mateřské zemi byly. Kanada 

patřila společně s Australským svazem, Novým Zélandem, Jihoafrickou unií a 

Newfoundlandem mezi tzv. dominia, což byla sice v té době území s velmi vysokou úrovní 

samostatnosti, ale nejednalo se stále o nezávislé státy. Samotní Kanaďané si svou vzrůstající 

pozici na světové scéně začínali uvědomovat, ale v mnoha ohledech byli v diplomatických 

otázkách stále velmi úzce spojeni s Brity a jimi prosazovanou společnou imperiální politikou.  

Kanada vstoupila do první světové války o půlnoci 4. srpna 1914 automaticky s Velkou 

Británií. Možnost, že by se do konfliktu nezapojila, nebyla na pořadu dne. Britské vyhlášení 

války Německu bylo závazné pro celé impérium a s kanadskou podporou se počítalo i vzhledem 

k dřívějším prohlášením její vlády.19 S tím, jak se válka protahovala, si Britové uvědomovali 

důležitost všech částí svého impéria a rozhodli se jim také více naslouchat. Pro lepší kooperaci 

s vládami dominií vytvořil v roce 1917 britský premiér David Lloyd George imperiální válečný 

kabinet, kde měla dominia své zástupce. Tehdejší kanadský premiér Robert Laird Borden začal 

bezprostředně po svém příjezdu do Londýna studovat dokumenty britské vlády ohledně řízení 

válečného dění a formování zahraniční politiky.20 

Na imperiální konferenci v dubnu roku 1917 představil Borden rezoluci, kde vyjádřil 

myšlenku, že musí dojít k opětovnému vymezení konstitucionálních vztahů mezi jednotlivými 

částmi Britského impéria, ale vzhledem k jejich složitostem to není možné za probíhající války. 

Proto by k tomu mělo dojít na zvláštní imperiální konferenci svolané až po jejím skončení. 

Nové nastavení vztahů by pak podle něj mělo dominiím zachovat „všechny existující 

pravomoci i plnou kontrolu vnitřních záležitostí a vycházet z úplného uznání dominií jako 

autonomních národů imperiálního společenství, kterým by mělo být uznáno jejich právo na 

přiměřený hlas v zahraniční politice a zahraničních vztazích“.21 Tento návrh byl konferencí 

přijat jako tzv. Devátá rezoluce. Na konečném znění zmíněného dokumentu se podílel i 

jihoafrický generál a státník Jan Christian (Christiaan) Smuts nebo novozélandský premiér 

William Ferguson Massey, ale právě kanadskému premiérovi jsou přičítány hlavní zásluhy na 

 
19 VANCE, J. F., Maple Leaf Empire: Canada, Britain and Two World Wars, Don Mills 2012, s. 39. 
20 GRANATSTEIN, s. 204. 
21 Extracts from Minutes of Proceedings of the Imperial War Conference, 1917, April 16, 1917, in: Documents on 

Canadian External Relations, Vol. 1, s. 308–309. 
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jeho vzniku, jelikož rozhovory vedoucí k formulaci rezoluce inicioval a byl v nich velmi 

aktivní. Z jeho proslovu pocházel také prvně použitý termín Imperiální společenství (Imperial 

Commonwealth).22 

Na vítězství Spojeného království v první světové válce se dominia podílela velkým 

dílem. Kanaďané se vyznamenali především v bojích na západní frontě. Celkem je bojiště 

Velké války stála 60 000 mrtvých a 173 000 raněných.23 Účastnili se bitvy u Ypres v dubnu 

roku 1915 nebo ofenzívy na Sommě o rok později, ale největším symbolem se pro ně stalo 

vítězství jejich jednotek nad Němci u hřebenu Vimy v dubnu 1917. Zprávy o úspěšných 

operacích svých vojáků přijímalo především anglofonní obyvatelstvo Kanady se zaujetím, což 

u nich podněcovalo růst národní hrdosti.24 Není divu, že přední političtí představitelé 

nejstaršího britského dominia proto po skončení první světové války požadovali stále větší hlas 

na mezinárodní scéně, a vzhledem k zapojení své země do světového konfliktu usilovali o 

samostatné zastoupení na mírové konferenci v Paříži. 

Britové předpokládali, že se zástupci jednotlivých dominií připojí k oficiální delegaci 

Britského impéria, což rozlítilo Roberta Bordena, který v tomto ohledu našel podporu i u 

ministerského předsedy Australského svazu Williama Hughese. Oba požadovali na mírové 

konferenci samostatnou účast svých zemí. Lloyd George se jejich nespokojenost snažil udobřit 

návrhem, aby jeden z premiérů dominií byl mezi pěti hlavními britskými zmocněnci. Tímto 

však vyvstal nový problém a to sice, který z nich by to byl. Borden se nechal slyšet, že pokud 

nebude mít Kanada na mírové konferenci odpovídající zastoupení, odjede zpět do své vlasti a 

svolá kvůli této záležitosti parlament.25 

Lloyd George tak musel hledat nové řešení situace. Nakonec se mu povedlo přesvědčit 

ne příliš ochotné Američany a Francouze, aby Kanada, Australský svaz, Jihoafrická unie a Indie 

měly na konferenci dva zástupce a Nový Zéland jednoho. Jediné dominium, které vlastní 

zástupce nemělo, byl Newfoundland. Dominia a Indie tak získala stejné postavení na konferenci 

jako Belgie. Jako válčící státy se zvláštními zájmy se jejich zástupci měli účastnit pouze 

jednání, která se jich přímo týkala, ale vzhledem k tomu, že byli také součástí širší delegace 

Britského impéria, získali nakonec přístup ke všem jednáním na konferenci.26 Z toho měly 

hlavní velmoci rozporuplné pocity. Francouzi se nejprve obávali, že dominia budou jen 

britskými hlasy navíc, ale později svůj názor změnili, když si uvědomili, že by je mohli využít 

 
22 HALL, s. 155. 
23 GRANATSTEIN, s. 232. 
24 Tamtéž, s. 198. 
25 MACMILLANOVÁ, s. 61. 
26 SOWARD, F. H., Canada and the League of Nations, Ottawa 1931, s. 10. 
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spíše proti Velké Británii. Americký diplomat a poradce prezidenta Woodrowa Wilsona 

plukovník Edward Mandell House šel ve svých úvahách ještě dál. Domníval se, že začleněním 

dominií do vznikající mezinárodní mírové organizace Společnosti národů dojde k urychlení 

rozpadu Britského impéria.27 Samostatné zastoupení Kanady, Australského svazu, Jihoafrické 

unie, Nového Zélandu a Indie na mírové konferenci bylo jistě krokem vpřed v kontextu větší 

nezávislosti těchto zemí v rámci Britského impéria, ale jednalo se hlavně o precedens v dalším 

vývoji jejich vztahů s mateřskou zemí než o privilegium jejich spoluúčasti na budoucím 

směřování světové politiky. Kanada se stejně počítala mezi menší státy a na konferenci byla 

odsunuta na vedlejší kolej. Rozhodující slovo patřilo i nadále hlavním velmocím.28 

Borden se během mírové konference přesto zapojil do mnoha rozhovorů. Využil 

příležitosti a mluvil hodně s Američany, jež považoval za přirozené spojence. Obával se toho, 

aby jednoho dne nebyla Kanada vtažena do války po boku Velké Británie a Japonska právě 

proti Spojeným státům americkým.29 Kanadský premiér podporoval Wilsona v založení 

Společnosti národů, protože se mu v tomto projektu líbilo případné rozvíjení partnerství s jižním 

sousedem, ale stavěl se rezervovaně k tomu, aby se jeho země podřizovala v rámci nové 

mezinárodní organizace nějakému orgánu, řízenému z Evropy.30 Ve formulaci Paktu 

Společnosti národů se Kanaďanům nelíbil desátý článek, který zavazoval všechny členy 

mezinárodní organizace hájit územní celistvosti a politickou nezávislost ostatních členských 

států.31 Borden v březnu 1919 dokonce vypracoval memorandum obsahující podrobný 

komentář k problematickému článku. Tento dokument byl pak probírán nejen mezi členy 

britské delegace, ale rovněž i ve Výboru pro Společnost národů.32 Kanaďané se totiž obávali, 

že desátým článkem uznají signatáři Paktu tehdejší vymezení hranic jako neměnné a jediné 

spravedlivé. Jejich delegát Charles Doherty vyjádřil stanovisko, že dosud platilo pravidlo 

„pokud je Velká Británie ve válce, je ve válce i Kanada“, ale přijetím Paktu se toto pravidlo 

změní na „když je ve válce Společnost národů, jsou ve válce všichni“.33 Z tohoto důvodů 

požadovali vynechání desátého článku, což bylo ale pro Woodrowa Wilsona nemyslitelné. Pro 

své stanovisko neměli podporu ani u ostatních delegací. Nakonec je Robert Gascoyne-Cecil, 

pozdější první vikomt Cecil z Cheelwoodu, zástupce britské delegace a jeden z hlavních 

architektů Společnosti národů, přesvědčil o nezbytnosti zmíněného článku, na kterém trval 

 
27 MACMILLANOVÁ, s. 61. 
28 SOWARD, Canada, s. 10. 
29 MACMILLANOVÁ, s. 63. 
30 Tamtéž, s. 106. 
31 HALL, s. 282. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž, s. 283. 
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americký prezident i Francouzi. Podle lorda Cecila navíc tento článek nezavazoval vstoupit 

členské státy do války bez jejich souhlasu. Text Paktu se tedy ani přes kanadské připomínky 

nezměnil.34 Přesto je tato událost ukázkou toho, že Kanaďané nechtěli hrát na konferenci jen 

roli přikyvujících, ale snažili se hájit svůj názor, i pokud šel proti zájmům hlavních velmocí. 

David Lloyd George sice reprezentoval na mírové konferenci Velkou Británii, ale 

oficiálně vedl delegaci Britského impéria a připomínky z dominií nemohl ignorovat. Jejich 

nezávislé zastoupení na konferenci donutilo britskou vládu, aby jim dovolila i samostatné 

členství ve Společnosti národů, přestože by to mohlo navenek oslabit jednotu Britského 

impéria. Lord Cecil o tomto záměru informoval Wilsona, který s ním nakonec souhlasil.35 

V Hurst-Millerově zprávě, která zformovala Pakt Společnosti národů, se následně potvrdilo, že 

dominia a Indie vstoupí do Společnosti národů jako samostatné státy.36 Na seznamu podpisů u 

výsledné Versailleské smlouvy se ovšem Kanada neobjevila mezi ostatními nezávislými státy, 

nýbrž stejně pod hlavičkou Britského impéria.37 Samostatné členství ve Společnosti národů jí 

však zajistilo mezinárodní pozici, kterou předtím neměla a stalo se tak důležitým odrazovým 

bodem pro její další osamostatnění od mateřské země. Společnost národů sice nerozbila Britské 

impérium, jak předpovídal americký plukovník House, ale zasloužila se o zviditelnění 

jednotlivých dominií v celosvětové politice.  

Na domácí politické scéně se Robert Borden potýkal s řadou problémů. Po svém návratu 

z imperiální konference v Londýně v roce 1917 se rozhodl podpořit britské válečné snahy, 

jelikož nebyl lhostejný k výzvám Lloyda George ohledně vyslání více vojenských jednotek ze 

zámořských dominií.38 Usiloval proto o vládu složenou ze zástupců obou předních stran na 

kanadské politické mapě, konzervativců i liberálů, obhajujících povinné vojenské odvody. 

S tím ovšem nesouhlasili obyvatelé frankofonní provincie Québec, kteří nesdíleli nadšení 

anglofonní části země pro podporu válečného úsilí Velké Británie a svou nevoli dali ve volbách 

najevo odevzdáním většiny hlasů liberálům loajálním svému předsedovi Wilfriedu Laurierovi, 

vystupujícím proti těmto tzv. konskripcím.39 Bordenovi se sice povedlo nakonec vytvořit 

unionistickou vládu, ale Québec na své straně rozhodně neměl. Z Liberální strany Kanady se 

pak za Laurierova nástupce Williama Lyona Mackenzie Kinga stávala stále více nacionalistická 

strana, toužící sjednotit celou zemi, zatímco se Bordenem zformovaná unionistická vláda 

 
34 Tamtéž. 
35 SOWARD, Canada, s. 11. 
36 DOCKRILL, M. L. – DOUGLAS GOOLD, J., Peace without Promise: Britain and the Peace Conferences, 

1919–1923, Hamden 1980, s. 60. 
37 SOWARD, Canada, s. 12. 
38 GRANATSTEIN, Nation, s. 204. 
39 GRAHAM, R., Arthur Meighen: And Fortune Fled, Vol. 2, Toronto 1963, s. 5. 
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pomalu rozpadala.40 V létě roku 1920 vystřídal stávajícího ministerského předsedu jeho kolega 

z Konzervativní strany Arthur Meighen, jenž předchozí problémy zdědil a snažil se jim čelit. 

Rozhodl se směřovat svou politickou stranu rovněž více nacionalisticky a znovu získat 

Québec.41  

Kromě domácích záležitostí se Meighen musel zabývat také pozicí Kanady uvnitř 

Britského impéria. Uvědomoval si, že status jeho země byl stále něco mezi kolonií a nezávislým 

státem. Přestože se dokonce v Kanadě objevovaly názory na opuštění Britského impéria a 

vzniku samostatné republiky, nezdála se tato možnost tehdy moc reálnou. Hlavním tématem 

tehdejších kanadských politiků totiž nebylo, jestli opustit Britské impérium, ale jakým 

způsobem se podílet na jeho dalším směřování.42 Meighen nebyl v zahraničních otázkách příliš 

zkušený, proto v této oblasti hrál důležitou roli hlas jeho poradce Loringa Christieho, který se 

účastnil jednání imperiálního válečného kabinetu i mírové konference ve Francii a pomáhal 

v zahraničních záležitostech už Bordenovi. Christie se domníval, že může existovat jednotná 

zahraniční politika Britského impéria, jenž bude založena na respektování přirozených zájmů 

všech jeho jednotlivých částí a Kanada se měla podle jeho názoru na jejím formování aktivně 

podílet.43  

Tento předpoklad se projevil i na první poválečné imperiální konferenci v Londýně roku 

1921, kde Meighen vystoupil proti obnovení britsko-japonského námořního spojenectví, 

jelikož se obával následného poškození vztahů se Spojenými státy americkými.44 Aliance mezi 

Velkou Británií a Japonskem existovala od roku 1902 a platila nejdříve deset let. V roce 1911 

byla po souhlasu dominií prodloužena na další dekádu. Její platnost měla skončit 13. července 

1921 a proto by se pro její obnovení musela Velká Británie s dominii na konferenci co nejdříve 

dohodnout.45 Zájmy Kanady se však v tomto případě lišily zvláště od zájmů Australského svazu 

a Nového Zélandu, jejichž premiéři zase obnovení britsko-japonského spojenectví obhajovali. 

Hlavním cílem této konference měla být původně příprava na budoucí konstitucionální 

konferenci, kde se měl určit nový status dominií, což vzhledem k ožehavosti tématu britsko-

japonského spojenectví ustoupilo do pozadí. Určujícím tématem setkání se stala společná 

imperiální politika.46  

 
40 Tamtéž. 
41 Tamtéž. 
42 Tamtéž, s. 54. 
43 BOTHWELL, R. – DRUMMOND, I. – ENGLISH, J., Canada: 1900–1945, Toronto 1987, s. 232. 
44 THOMPSON, J. H., Canada and the Third British Empire, in: BUCKNER, P. (ed.), Canada and British Empire, 

New York 2008, s. 98. 
45 BREBNER, J. B., Canada, The Anglo-Japanese Alliance and the Washington Conference, in: Political Science 

Quarterly, Vol. 50, No. 1, 1935, s. 48. 
46 Tamtéž, s. 46. 
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Meighen na konferenci tvrdil, že pokud je v zahraniční politice impéria přímo dotčeno 

nějaké dominium, musí se přihlédnout i k jeho názoru na diskutovaný problém. Sám byl 

připraven hájit kanadská stanoviska, jestliže by měly být ohroženy vztahy s jižním sousedem 

jeho země.47 Připomněl také členům konference, že jedině dobré vztahy mezi Velkou Británií 

a Spojenými státy americkými mohou být prospěšné pro britskou zahraniční politiku, kvůli 

čemuž ostatně už dlouhodobě naléhal na Lloyda George, aby nepřistoupil na obnovení smlouvy 

s Japonskem.48 

Britský premiér se domníval, že i přes protesty Kanaďanů k obnovení smlouvy dojde, 

ale dostal zprávy z Washingtonu, které plně podporovaly kanadský pohled na věc. Dokonce se 

nesly v duchu, že prodloužení aliance s Japonskem by mohlo být bráno vládou Spojených států 

amerických jako nepřátelský akt.49 Protože britsko-japonská smlouva skončila, byly pozvány 

všechny zainteresované velmoci v Tichomoří a na Dálném východě na mezinárodní konferenci 

do Washingtonu, kde se mělo rozhodnout o bezpečí v této oblasti. Meighen mohl být spokojen, 

neboť se domníval, že dosáhl svého a zachránil společnou imperiální politiku. Existovaly 

dokonce názory, že se stal vítězem imperiální konference v roce 1921, jelikož jeho argumenty 

přesvědčily Brity o konci aliance s Japonci.50 Ve skutečnosti se však jednalo o americký a nikoli 

o kanadský tlak, který donutil Londýn změnit názor na obnovení smlouvy.51 

Záhy se ukázalo, že Kanada nebude na washingtonskou konferenci, která měla začít na 

podzim roku 1921, oficiálně pozvána a že britská delegace zde bude zastupovat celé impérium, 

což se zdálo pro vzrůstající mezinárodní ambice Kanady po mírové konferenci v Paříži jako 

krok zpět, ale na druhou stranu jí byla přislíbena samostatná ratifikace vyjednaných smluv.52 

Z politické stránky nahrazovala předchozí britsko-japonské spojenectví smlouva čtyř velmocí 

(Velké Británie, Spojených států amerických, Francie a Japonska), které se dohodly na 

respektování svých zájmů v Tichomoří a pokud by mezi nimi nastaly nějaké spory, měly být 

zainteresované státy svolány k dalším jednáním. To uklidnilo mezinárodní situaci před 

následující smlouvou pěti velmocí na omezení námořních sil, ve které si Velká Británie, 

Spojené státy americké, Japonsko, Francie a Itálie vymezily mezi sebou poměr bitevních lodí.53 

 
47 The National Archives, London-Kew (dále jen TNA), Cabinet Papers (dále jen CAB) 32/2, E. 6th Meeting, 

Stenographic Notes of a Meeting of Representatives of the United Kingdom, the Dominions and India, Held at 10, 

Downing Street, S. W., on Friday, June 24, 1921 at 11:30 A. M., f. 35. 
48 BREBNER, s. 53. 
49 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 234. 
50 ANGUS, H. F., Canada and Naval Rivalry in the Pacific, in: Pacific Affairs, Vol. 8, No. 2, Jun. 1935, s. 177. 
51 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 234. 
52 WIGLEY, Canada and the Transition, s. 144. 
53 Výsledný poměr bitevních lodí byl domluven na 5 pro Velkou Británii a Spojené státy americké, 3 pro Japonsko, 

1,75 pro Francii a Itálii. 
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Další státy54 byly přizvány k tzv. dohodě devíti o teritoriální integritě Číny a politice otevřených 

dveří.55 Na přípravě všech smluv se podílelo mnoho pracovních skupin, kdy za zmínku stojí, že 

členem jedné z nich byl i bývalý kanadský premiér Robert Borden.56 Meighen uvítal možnost 

samostatného podpisu smluv, což považoval plně v souladu s nastaveným precedentem po 

Versailleské mírové smlouvě. Proti oficiální neúčasti kanadských delegátů ve Washingtonu 

nijak zvlášť neprotestoval, protože se tou dobou soustředil na domácí scénu, kde ho čekala 

náročná předvolební kampaň.57  

První všeobecné poválečné volby se v Kanadě konaly v prosinci roku 1921 a Meighen 

při nich hájil svou pozici ministerského předsedy. Během předvolební kampaně hrály hlavní 

úlohu domácí témata, která souvisela se situací v Kanadě po první světové válce (ekonomická 

krize, inflace či odlišné zájmy různých provincií). Naopak zahraniční politika nebyla 

předmětem těchto voleb vůbec.58 Cílem uchazečů o premiérské křeslo bylo nastávajícím 

politickým cílem sjednocení země. Úřadující ministerský předseda doufal, že získá podporu 

v Québeku, ale zdejší frankofonní obyvatelé vládě stále zazlívali konskripce.59 Konzervativní 

straně se kromě tamních voličů nepodařilo získat potřebné hlasy ani v jiných provinciích. 

Liberálové drtivě vyhráli kromě Québeku také v Novém Skotsku nebo na Ostrově prince 

Edwarda. V západních částech Kanady zase uspěla nově utvořená Progresivní strana.60 Po 

totálním propadu ve volbách, kdy konzervativci získali pouhých 50 hlasů, zatímco liberálové 

117,61 Meighen premiérské křeslo neobhájil a musel přenechat vládu Williamu Lyonu 

Mackenzie Kingovi. Po desetiletí vlády konzervativních ministerských předsedů se k moci 

dostala strana, která v Kanadě naposledy vládla pod premiérem Wilfriedem Laurierem. 

Období po skončení první světové války do konce roku 1921 se vyznačovalo pro 

Kanadu růstem pozice na mezinárodní scéně i v rámci Britského impéria. Přesto stále čekala na 

její přesnější vymezení. Už ve zmíněném období se ve společné imperiální politice začínaly 

projevovat limity, pokud byly dotčeny kanadské zájmy, což se později potvrdilo snahou 

nejstaršího britského dominia o vlastní zahraniční politiku. S Meighenovým nástupcem v úřadu 

kanadského premiéra se tento vývoj měl posouvat vpřed mnohem rychlejším tempem a během 

dalších let učinila Kanada vůči nezávislosti v zahraničních záležitostech na mateřské zemi 

 
54 K pěti předchozím velmocím se přidaly Belgie, Čína, Nizozemsko a Portugalsko. 
55 GLAZEBROOK, G. P. de T., A History of Canadian External Relations, London 1950, s. 356. 
56 Tamtéž. 
57 WIGLEY, Canada and the Transition, s. 149. 
58 STACEY, Canada and the Age, s. 3. 
59 GRAHAM, Arthur Meighen, s. 140. 
60 GRANATSTEIN, s. 285. 
61 STACEY, Canada and the Age, s. 4. 
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důležité kroky. Přestože jsou hlavní události osamostatnění Kanady od Velké Británie spojeny 

s další dekádou a jinými osobnostmi, započal tento proces už za premiérů Bordena a Meighena, 

jejichž loajalita vůči Spojenému království byla sice nezpochybnitelná, ale oba neváhali 

vystoupit proti vládě v Londýně, pokud hájili kanadské zájmy.   
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2. kapitola 

První období Mackenzie Kinga (1921–1926)62 

 

2.1. Nástup nového premiéra 

Když se stal v prosinci roku 1921 William Lyon Mackenzie King kanadským premiérem, 

znamenalo to pro Kanadu v dlouhodobém horizontu i určitý zlom v její zahraniční politice.63 

Brzy se začalo projevovat, že nový ministerský předseda se bude od svých předchůdců lišit v 

mnohem razantnějším úsilí o změnu kanadského směřování na mezinárodní scéně a o 

nezávislou zahraniční politiku vůči mateřské zemi. Jeho přístup lze chápat i jako projev vlny 

izolacionismu, která přišla do Kanady ze Spojených států amerických.64 Pro lepší pochopení 

motivů tohoto muže je ale dobré si představit z čeho vycházel a jaké vlivy jeho názory 

formovaly.  

 Narodil se 17. prosince 1874 v Ontariu ve městě Berlin, které bylo během první světové 

války přejmenováno na „lépe znějící“ Kitchener. Můžeme ho charakterizovat jako muže 

hluboce věřícího, vzdělaného, sečtělého a osamělého.65 Jeho dědečkem z matčiny strany byl 

William Lyon Mackenzie, vůdce povstání v Horní Kanadě v roce 1837, jehož osobnost, jako 

symbol boje proti útlaku, neváhal později využít i pro svou vlastní politickou kariéru. Dokonce 

se nechal slyšet, že jeho „láska ke Kanadě je inspirována dědečkovým životem a dílem“.66 

Rozhodl se jít ve stopách svého otce a pro vysokoškolské vzdělání se rozhodl pro práva, které 

studoval na univerzitách v Torontu, Chicagu a na Harvardu. Kromě slavného děda byl jeho 

vzorem také kanadský liberální ministerský předseda z let 1896–1911 Wilfried Laurier,67 pod 

kterým začínal na počátku dvacátého století svou politickou kariéru na ministerstvu práce jako 

zástupce ministra. Roku 1908 byl poprvé zvolen do parlamentu a následujícího léta se stal 

ministrem práce v další Laurierově vládě.68 Po porážce liberálů ve volbách v roce 1911 přišel 

o svou funkci, nebyl zvolen ani do parlamentu a jeho slibně se rozvíjející politická kariéra na 

chvíli skončila. Během válečných let pracoval ve Spojených státech amerických pro Johna D. 

Rockefellera a jeho nadaci, čímž si popudil část kanadských anglofonních liberálů, kteří mu 

 
62 Tato kapitola částečně vychází z publikovaného článku autora: ŠUBRT, M., Kanada a Chanacká krize, in: 

Historica Olomucensia, sv. 56, 2019, s. 199–214.  
63 STACEY, Canada and the Age, s. 3. 
64 HALL, s. 477. 
65 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 200–201. 
66 STACEY, Mackenzie King and the Atlantic Triangle, s. 3. 
67 ESBEREY, J. E., Personality and Politics: A New Look at the King-Byng Dispute, in: Canadian Journal of 

Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 6, No. 1, Mar. 1973, s. 42. 
68 STACEY, A Very Double Life, s. 21. 
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zazlívali, že svou činností v zahraničí nijak nepřispíval k válečnému úsilí vlastní země.69 

Frankofonní liberálně smýšlející voliče si zase získal svou podporou Lauriera v kritice zavedení 

konskripcí.70 V roce 1919 byl Mackenzie King ve věku čtyřiačtyřiceti let zvolen předsedou 

Liberální strany, protože ho tehdy většina jejích členů vnímala jako hlas nastupující mladé 

generace a považovala ho za přirozeného nástupce zesnulého Wilfrieda Lauriera.71 Následující 

dva roky vedl opozici a po dalších volbách se stal poprvé premiérem, kterým byl (1921–1926, 

1926–1930 a 1935–1948) se dvěma přestávkami dohromady 22 let. Ze všech kanadských 

ministerských předsedů tak zastával tento post dosud nejdéle. 

Zahraniční politiku nemohl ale Mackenzie King změnit ze dne na den, neboť se v té 

době stále uplatňoval koncept společné imperiální politiky. Už Laurier byl sice zastáncem 

omezené účasti Kanady v záležitostech Britského impéria, ale jeho odpor vůči centralizaci 

impéria během konferencí v letech 1907 a 1911 lze označit spíše za pasivní či pasivně-

agresivní.72 Skutečný začátek proměny pozice Kanady k imperiální zahraniční politice se datuje 

k roku 1917 a Bordenově Deváté rezoluci. Kanadský historik Robert MacGregor Dawson pak 

následující období společné imperiální politiky rozdělil na éru „prozatímní centralizace“ 

(1920–1922) a na éru „decentralizace“ (1922–1926).73 Novější historické interpretace 

přicházejí s názorem, že ve skutečnosti centralizace společné imperiální politiky v letech 1920–

1922 selhala či možná vůbec neexistovala, jelikož už za Arthura Meighena se během diskuzí o 

obnovení anglo-japonské dohody v roce 1921 stavěla Kanada proti společné imperiální politice, 

když se její zájmy rozcházely se zájmy jiných dominií.74 Interpretace, která se soustředí na 

posun ve vnímání formování zahraniční politiky za premiéra Roberta Bordena k představám 

Mackenzie Kinga, vidí rozdíl v tom, že oba premiéři si přáli nezávislou zahraniční politiku své 

země na Velké Británii, ale zatímco Borden ji chtěl prosazovat v rámci Britského impéria, kde 

by se měla dominia nakonec dohodnout s mateřskou zemí na jednom směřování, Mackenzie 

King si přál vlastní zahraniční politiku, ale nebránil se spolupráci v rámci impéria, pokud by se 

jednalo o shodné zájmy jeho jednotlivých částí, ale tento pohled nebylo možné vždy sladit 

s jednotou impéria.75 Zaměříme-li se na roli Mackenzie Kinga z hlediska proměny kanadského 

postoje ke společné imperiální zahraniční politice, znamenal nástup nového ministerského 

 
69 STACEY, Mackenzie King and the Atlantic Triangle, s. 8. 
70 BETCHERMAN, s. 27. 
71 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 200. 
72 THOMPSON, s. 90. 
73 DAWSON, R. M., The Development of Dominion Status: 1900–1936, London 1937, s. 4. 
74 THOMPSON, s. 98. 
75 BELOFF, M., Britain and Canada Between Two World Wars: A British View, in: LYON, P. (ed.): Britain and 

Canada: Survey of a Changing Relationship, London 1976, s. 54. 
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předsedy urychlení, už v dřívějším období započatého, odklonu od tradičních pevných vazeb s 

mateřskou zemí a přiblížení se k typickému americkému izolacionismu.76 

Na formování zahraniční politiky měli velký podíl poradci premiérů. Loring Cheney 

Christie, který pomáhal se zahraniční politikou předchozím kanadským premiérům Robertovi 

Bordenovi a Arthuru Meighenovi, se domníval, že pokud by společná imperiální politika 

zohledňovala zájmy všech částí impéria, měla by v ní Kanada hrát aktivní úlohu. Pozice 

nejstaršího britského dominia v mezinárodních vztazích se tím tak měla přesunout 

z podřízenosti k zodpovědnosti.77 Po změně vlády v prosinci roku 1921 se Christie nacházel ve 

Washingtonu, kde se společně s Bordenem účastnil odzbrojovací konference. Na své pozici 

podtajemníka na ministerstvu zahraničí zůstal i za nového premiéra, ale už záhy se ukazovaly 

neshody mezi oběma muži.78 Mackenzie King nejmenoval jiného ministra a sám řídil i 

zahraniční resort. V květnu roku 1923 přiměl Christieho z jeho pozice odejít a vybral si pro 

vnější záležitosti nového hlavního poradce, profesora Oscara Douglase Skeltona, který stejně 

jako premiér obhajoval potřebu kanadské nezávislé zahraniční politiky.79  

Skelton pocházel z rodiny irských přistěhovalců. Vliv na jeho politické smýšlení mohl 

proto mít irský nacionalismus jeho otce.80 Skelton byl přesvědčeným demokratem a jako takový 

odmítal jakékoliv formy nadřazenosti v politice.81 V lednu 1922 pronesl v ottawském 

kanadském klubu řeč na téma „Kanada a zahraniční politika“ (Canada and Foreign Policy), ve 

které napadl koncept jednotné imperiální politiky, konzultované sice s dominiálními vládami, 

ale vykonávané stejně z britského ministerstva zahraničí. Podle něj každá část impéria měla 

vlastní zájmy a potřebovala vlastní nezávislou politiku. Mackenzie King jeho proslov slyšel a 

byl z jeho názorů nadšen.82 Za svého poradce si ho vybral nejen proto, že byl podobně jako on 

sám vytrvalým obhájcem kanadské nezávislé zahraniční politiky, ale také kvůli jeho 

schopnostem jasně pojmenovávat řešené problémy.83 V roce 1923 pozval Skeltona, aby ho 

doprovázel jako odborný poradce na imperiální konferenci do Londýna. Společně pak oba muži 

ovlivňovali vývoj kanadské zahraniční politiky v průběhu bezmála dvaceti let.84  Roku 1925 

přijal Skelton místo podtajemníka na ministerstvu zahraničí, kde působil jako prodloužená ruka 

premiéra. Za dobu svého působení přeměňoval zdejší malou skupinu pracovníků ve velké 

 
76 HALL, s. 477. 
77 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 232. 
78 STACEY, Canada and the Age, s. 6. 
79 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 236. 
80 STACEY, Canada and the Age, s. 12. 
81 HILLMER, N., The Anglo-Canadian Neurosis: The Case of O. D. Skelton, in: LYON, s. 67. 
82 STACEY, Canada and the Age, s. 8. 
83 NEATBY, s. 35. 
84 BOTHWELL – DRUMMOND – ENGLISH, s. 236. 
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těleso, skládající se z mnoha úředníků a položil tak základy moderního ministerstva.85 Přesto i 

mezi oběma muži existovaly rozdíly. Mackenzie King je viděl v tom, že on sám nebyl tak 

striktně jako Skelton proti Britskému impériu, ale věřil v cestu úplné nezávislosti jeho 

různorodých části, spojených v jednotě za společné cíle.86  

Problémem Kanady v době nástupu nového premiéra bylo její rozdělení. Kromě 

typického jevu odlišných zájmů anglicky a francouzsky mluvících obyvatel se projevovaly i 

rozdíly mezi farmářským západem a průmyslovým východem. Liberálové neměli jasnou 

většinu v parlamentu a museli se opírat o Progresivní stranu.87 Klíčová pro Mackenzie Kinga 

byla podpora a loajalita Québeku. Nemohl si dovolit jeho frankofonní obyvatele urazit. Z tohoto 

důvodu velmi dbal na doporučení svého dalšího poradce, kterým byl Ernest Lapointe.88 

Řečnickým schopnostem tohoto muže vděčil za volební úspěch liberálů v Québeku a není proto 

divu, že si ho krátce po vyhraných volbách zavolal, aby mu dal najevo svou důvěru. Sdělil mu, 

že s ním hodlá konzultovat každou záležitost, která by se mohla Québeku týkat. Ve vládě mu 

pak slíbil funkci ministra spravedlnosti, kterou si Lapointe přál mimo jiné i z důvodu, že by mu 

přidala na vážnosti.89 Nakonec se sice musel této vysoké funkce prozatím90 kvůli 

vnitropolitickým tlakům v liberální straně vzdát, ale v nově utvořené vládě zastával post 

ministra pro rybolov.91 

Historické interpretace se rozcházejí v tom, jak velký vliv Québec skutečně měl. Většina 

kanadských frankofonních historiků, zabývající se jeho vlivem na zahraniční politiku za 

Mackenzie Kinga, tvrdí, že jí Québec ovlivňoval málo či skoro vůbec. V tomto ohledu také 

zpochybňují vliv, který měl na premiéra Ernest Lapointe.92 Anglofonní historici naproti tomu 

nabízejí dva rozdílné pohledy. První z nich tvrdí, že Québec měl naopak na zahraničně politické 

záležitosti příliš velký vliv. Druhý proud předkládá názor, že se Mackenzie King snažil udržet 

jednotu země balancováním mezi anglofonní většinou a frankofonní menšinou. Oba pohledy 

pak mají společné tvrzení, že hlas Québeku byl ve formování kanadské zahraniční politiky 

slyšet a směřoval jí k izolacionismu.93 Jelikož premiér vyrůstal ve městě s vysokým procentem 

německy mluvících obyvatel, ovládal němčinu a obdivoval německou kulturu, velmi dobře si 

 
85 HILLMER, The Anglo-Canadian Neurosis, s. 74. 
86 STACEY, Mackenzie King and the Atlantic Triangle, s. 27. 
87 GRANATSTEIN, s. 285. 
88 Tamtéž, s. 288. 
89 BETCHERMAN, s. 45. 
90 Funkci ministra spravedlnosti zastával později v letech 1924–1926, 1926–1930 a 1935–1941. 
91 BETCHERMAN, s. 47. 
92 MacFARLANE, s. 5. 
93 Tamtéž, s. 6. 
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uvědomoval rozdělení společnosti své země.94 Naproti tomu neuměl moc dobře francouzsky a 

francouzskou kulturu své země neměl příliš v lásce. Člověka jako byl Ernest Lapointe proto 

potřeboval nejen pro lepší porozumění frankofonní části své země, ale také jako spojku k její 

podpoře.95 Přestože Québeku nikdy zcela neporozuměl, vnímal díky Lapointemu jeho 

odlišnosti a udržel tak tuto provincii spokojenou.96  

Při jednáních s Brity byl Mackenzie King v úsilí za nezávislou zahraniční politiku své 

země velmi vytrvalý. Britský ministr zahraničí George Nathaniel Curzon, první markýz Curzon 

z Kedlestonu, se o něm dokonce vyjádřil ve vzpomínkách jasně: „Rozčiluje mě.“97 Je nutné 

zmínit, že ačkoli Mackenzie Kinga často členové britských vládních kruhů neměli moc v lásce 

a považovali ho za podivínského autonomistu, jehož snahou je demontáž Britského impéria, 

pořád se jednalo o Kanaďana loajálního britské Koruně a britským hodnotám.98 Podle jeho 

životopisce Blaira Neatbyho nechtěl svým přístupem rozbít jednotu Britského impéria, ale 

pouze se držel teze, že Kanada je samosprávným dominiem a snažil se pro ni prosadit možnost 

vlastního rozhodování v mezinárodních otázkách, protože nesouhlasil s jejím připoutáním ve 

společné imperiální politice, kde by mohla být příliš podřízená zájmům Velké Británie. 

Domníval se však, že když bude mít dominium v budoucnu možnost vést vlastní politiku na 

mezinárodním poli, stejně zapadne do širšího pojetí společné imperiální politiky.99 Podle 

kanadského historika Charlese Staceyho nebyl tak ani příliš zaujatý proti Britům, jak se někdy 

uvádí, ale proti konzervativcům v jejich čele. Z toho důvodu neměl v oblibě koaliční vládu 

Davida Lloyda George, který osobně byl sice liberálem, ale Mackenzie King se domníval, že 

se jedná o vládu konzervativců ve všem kromě jejího jména. Zejména ministra pro kolonie 

Winstona Churchilla považoval za nebezpečného.100 Kromě zmíněných motivů a vlivů hrály 

důležitou roli ve zrychlení procesu kanadského získávání samostatné zahraniční politiky 

mezinárodní události, na které byla vláda nejstaršího britského dominia nucena reagovat a její 

ministerský předseda se tím ocitl v konfrontaci s vládou v Londýně. 

 

 

 
94 FRISSE, U., The Missing Link: Mackenzie King and Canada’s „German Capital“, in: ENGLISH, J. – 

McLAUGHLIN, K. – LACKENBAUER, P. W. (eds.), Mackenzie King: Citizenship and Community: Essays 

Marking the 125th Anniversary of the Birth of William Lyon Mackenzie King, Toronto 2002, s. 18. 
95 MacFARLANE, s. 11. 
96 LEVINNE, s. 407. 
97 HILLMER, The Anglo-Canadian Neurosis, s. 64. 
98 STACEY, Mackenzie King and the Atlantic Triangle, s. 21–22. 
99 NEATBY, s. 32. 
100 STACEY, Mackenzie King and the Atlantic Triangle, s. 31. 
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2.2. Chanacká krize  

V prvních měsících po nástupu do funkce se Mackenzie King soustředil především na upevnění 

své pozice na domácí scéně a nevěnoval zatím zahraniční politice dostatečnou pozornost, což 

se změnilo, až s první velkou výzvou na mezinárodním poli během jeho vlády, kterou byla na 

podzim roku 1922 tzv. Chanacká krize.101 Ta vypukla, když hrozil ozbrojený střet mezi málo 

početnými britskými jednotkami a silami tureckého generála Mustafy Kemala Paši, usilujícího 

o nové územní uspořádání Turecka. Britská vláda, vedená jejím tehdejším ministerským 

předsedou Davidem Lloydem Georgem, doufala, že dominia včetně Kanady vyslyší žádost 

Velké Británie k vojenské účasti, která by tureckým nacionalistům demonstrovala sílu 

Britského impéria, ale kanadský premiér nechtěl během krize podřídit zájmy své země těm 

britským, což mělo vliv i na další vývoj vzájemných britsko-kanadských vztahů. 

Na základě mírové smlouvy podepsané zmocněnci samotného osmanského sultána 10. 

srpna 1920 na pařížském předměstí Sèvres bylo území kolem úžin Bospor a Dardanely svěřeno 

pod mezinárodní dohled. Ve skutečnosti však díky tomu mohly britské, francouzské, italské a 

řecké jednotky okupovat značnou část dnešního západního Turecka, kde byla ustanovena 

neutrální oblast, označovaná někdy podle zmíněné mírové smlouvy jako tzv. sèvreská zóna. Na 

konci roku 1920 zde Britové včetně města Konstantinopole měli asi 10 000 vlastních mužů a 

8000 indických vojáků. Francouzských vojáků zde bylo zhruba 8000, italských asi 2000. 

Naproti tomu Řekové disponovali v Malé Asii nejpočetnější armádou, čítající kolem 100 000 

mužů. Britové i Francouzi však postupem času počty svých vojáků v oblasti snižovali.102 

 Proti realizaci sèvreské smlouvy vystupovali turečtí nacionalisté pod vedením generála 

Mustafy Kemala Paši, jejichž hlavním vojenským cílem bylo vyhnat Řeky. Mustafa Kemal 

proti nim zahájil na konci srpna roku 1922 v Malé Asii tzv. Velkou ofenzívu. Během týdne byla 

řecká armáda poražena a ve spěchu se začala stahovat. Dne 7. září ustoupily její zbytky do 

Smyrny (dnešní Izmir), kam se však již 9. září dostala turecká jízda.103 O několik dní později 

byla už celá Smyrna v tureckých rukou a hrozil další postup kemalistů do neutrální zóny kolem 

Úžin, kde by najednou přímo ohrožovali Brity. Ti se rozhodli stáhnout většinu svých 

nepočetných jednotek do Chanaku, malé přímořské oblasti u Dardanel.104  

 
101 V odborné literatuře se můžeme setkat nejčastěji s názvem Chanacká krize (Chanak Crisis), Chanacký incident 

(Chanak Incident) nebo Chanacká záležitost (Chanak Affair). V pramenech lze narazit i na Blízkovýchodní krize 

(Near East Crisis), ale jelikož takových krizí bylo v dějinách několik, držel jsem se v textu označení Chanacká 

krize. 
102 WALDER, D., The Chanak Affair, London 1969, s. 106. 
103 TNA, CAB 21/334, The Chanak Crisis of 1922, History of., f. 1. 
104 WALDER, s. 204. 
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David Lloyd George jednal vzhledem k vážnosti situace 11. září 1922 se zástupci 

armády i námořnictva o případném stažení britských jednotek z Chanaku k obraně Gallipoli a 

Konstantinopole, ale v té době se pouze společně usnesli na možnosti stáhnout do 

Konstantinopole posily z Malty. Britský premiér také doufal v podporu dalších spojenců, 

majících v oblasti své jednotky. Jelikož se jednalo hlavně o Francouze a Italy, byly vzápětí 

vyzvány jejich vlády ke spolupráci.105 

Dne 14. září přišla do Londýna zpráva od francouzského premiéra Raymonda 

Poincarého, informující o tom, že Paříž je připravena zabránit narušení neutrální zóny.106 V 

pátek 15. září 1922 se v poledne sešel britský kabinet. Ministr zahraniční George Nathaniel 

Curzon, první markýz Curzon z Kedlestonu, konstatoval, že řecký ústup je završen a Velká 

Británie se musí s Turky nějak domluvit. Stavěl se tedy proti ukvapené akci. Situace byla totiž 

taková, že v případě tureckého útoku na britské pozice by byla síla Britů i jejich spojenců 

v oblasti značně nedostačující. Vždyť proti odhadovanému množství asi 20 000 kemalistů stálo 

u Chanaku jen něco přes 7000 spojeneckých vojáků.107 Pozdější odhady počtu tureckých 

nacionalistů, ohrožujících Chanak, se ještě zvyšovaly a ustálily se na čísle 30 000 

bojeschopných mužů.108 

Vláda Jeho Veličenstva se toho dne usnesla na dvou věcech. První z nich byla nutnost 

společného prohlášení spojenců, které by dalo Mustafu Kemalovi najevo, že jeho jednotky musí 

respektovat neutrální zónu. Druhé usnesení se týkalo posílení britských vojenských jednotek 

v Konstantinopoli a v Úžinách.109 Zatímco ostatní členové kabinetu navrhovali, aby vláda 

požádala Francouze, Italy, Řeky, Srby a Rumuny o společnou demonstraci síly v Úžinách, 

ministr pro kolonie Winston Churchill se vyslovil pro to, aby byly poslány bránit Úžiny 

jednotky Britského impéria.110 Pět minut před půlnocí 15. září 1922 zaslal Churchill jménem 

premiéra telegram generálním guvernérům Kanady, Australského svazu, Nového Zélandu a 

Jihoafrické unie, který obsahoval žádost k účasti na společném postupu proti Kemalovi.111 
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Při formování telegramu ovšem Churchill dostatečně nepřihlédl k tomu, že dominiální 

vlády nebyly předtím o situaci na Blízkém východě podrobně informovány. Do Ottawy došly 

poslední podrobné informace o situaci v bývalé Osmanské říši naposledy v listopadu roku 

1921.112 V telegramu ministr pro kolonie pouze nastínil popis situace a informoval dominiální 

vlády, že po jednotném postupu zemí Britského impéria společně s Francouzi, Italy, Řeky, 

Rumuny a Srby by se Kemalův případný útok stal velmi nepravděpodobným.113 V závěru 

telegramu se ptal, zda jsou vlády dominií připraveny spolupracovat na akci a zda by mohly 

vyslat vojenský kontingent.114 

Ráno následujícího dne přišla stručná odpověď z Nového Zélandu, že se tamní vláda 

připojí a je připravena svůj kontingent vyslat. Churchill se domníval, že další odpovědi 

z dominií na sebe nenechají dlouho čekat.115 Lloyd George rovněž očekával, že všechna 

dominia včetně Kanady vyslyší volání mateřské země. Pověřil proto svého ministra pro kolonie, 

aby vydal prohlášení tisku. Churchill tak učinil asi kolem třetí hodiny odpoledne britského času. 

Oficiální verze pro novináře byla velmi podobná obsahu šifrovaného telegramu, zaslaného 

dominiálním ministerským předsedům, takže se do novin velmi brzy dostaly informace o tom, 

jak byla dominia vyzvána ke spolupráci proti Kemalovi.116 

 Ironií osudu se Mackenzie King o celé záležitosti dozvěděl dříve právě od novinářů a 

nikoli z Churchillova telegramu. Zatímco oficiální dokument byl šifrovaný a musel být napřed 

dekódován, než mohl být předán premiérovi, tiskové vyjádření přišlo ke kanadským novinářům 

rovnou. Svou roli hrál také posun času, jelikož v Ontariu je o pět hodin méně než tou dobou 

v Londýně. Ministerský předseda byl navíc 16. září na návštěvě North Yorku, 250 mil od 

Ottawy. Informaci o britské žádosti ohledně vojenské podpory proti kemalistům se dozvěděl 

od jednoho z tamních novinářů a dotyčnému zástupci tisku prý odpověděl, že k té věci nemá co 

říct. Zprávou byl očividně velmi rozladěn, protože ani na posledním zasedání jeho kabinetu se 

nic o situaci na Blízkém východě neprobíralo. Až po jeho návratu do Ottawy následujícího rána 

se k němu dostala oficiální zpráva od Lloyda George zaslaná Churchillem.117  

Odpověď do Londýna mohl tak kanadský premiér odeslat až 17. září 1922. 

Prostřednictvím generálního guvernéra Juliana Bynga, prvního vikomta Bynga z Vimy, poslal 
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ministru pro kolonie telegram, ve kterém konstatoval, že se o britském pozvání, aby se Kanada 

podílela na akci proti tureckým silám vysláním vlastního vojenského kontingentu, dozvěděl 

dříve z tisku, než z oficiálního telegramu, což způsobilo, že se dostal podle jeho vlastních slov 

do „velmi trapné situace“ před zástupci tisku, kteří po něm požadovali informace, zda proběhla 

v této věci nějaká komunikace s britskou vládou.118 Jelikož se však jednalo o tajný telegram, 

požadoval Mackenzie King rychlou zprávu ohledně toho, zda může obsah komunikace 

zveřejnit.119 

Churchill odeslal 18. září do Kanady dva telegramy, z nichž první obsahoval vysvětlení, 

že předchozí telegram z 15. září nebyl vhodný ke zveřejnění. Měl být určen především pro 

vlády Australského svazu a Nového Zélandu vzhledem k jejich angažovanosti v bitvě u 

Gallipoli během první světové války, ale kabinet Lloyda George však uznal za vhodné obeslat 

se sdělením všechna dominia. Churchill také sděloval, že skutečná válka na Blízkém východě 

se jeví nepravděpodobně, ale je třeba zabránit kemalistům v překonání Úžin a vstupu do 

Konstantinopole, až do té doby, než bude přijato nové mezinárodní uspořádání Úžin na mírové 

konferenci. Od Kanady se očekávalo vyslání jednoho vojenského kontingentu, demonstrujícího 

„imperiální solidaritu“.120 Druhý Churchillův telegram z 18. září byl určen ke zveřejnění a 

obsahoval podrobnější popis situace v Úžinách, včetně souhrnu opatření, jež byl nucen Londýn 

v této věci učinit. Podle zpráv z Londýna vláda Jeho Veličenstva věřila, že se Kanada 

k navrhované akci připojí a vyšle svůj vojenský kontingent.121  

Sám ministr pro kolonie na jednáních britského kabinetu v Downing Street dále 

prosazoval nutnost posílení jednotek v Chanaku. Přestože byl Churchill později obviňován 

z podněcování ozbrojeného konfliktu, ve skutečnosti si v té době rozhodně nepřál válku, 

protože se stavěl podobně jako jiní členové vlády proti okamžité vojenské odpovědi v případě 

překročení neutrální zóny kemalisty. Byl si totiž moc dobře vědom toho, že britské jednotky 

můžou držet pouze oblast Chanaku i pokud jim dorazí posily.122  

Na 18. září 1922 svolal Mackenzie King kanadský kabinet, ale ještě dříve informoval o 

celé záležitosti svého ministra financí Williama Stevense Fieldinga a ministra pro rybolov 

Ernesta Lapointeho. Oba členové kanadského kabinetu se tou dobou totiž nacházeli v Ženevě 
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na jednání v rámci Společnosti národů. Premiér toho využil a vyzval je, zda by se mohli optat 

dominiálních politiků, nacházejících se případně ve švýcarském městě, na jejich názory 

k navrhované britské akci.123 Fielding mu vzápětí odpověděl, že se v Ženevě tou dobou 

nenacházejí žádní dominiální ministři, se kterými by mohli záležitosti konzultovat, ale sdělil 

mu stanoviska obou politiků ohledně vyslání jednotek na britské přání. Podle jejich názoru to 

bylo bez schválení kanadským parlamentem „velmi nežádoucí“.124  

Kanadský kabinet se při svém zasedání usnesl, že pouze parlament může učinit 

rozhodnutí o vyslání vojenské pomoci mateřské zemi. Mackenzie King obdržel následně i 

stručnou zprávu od Lapointeho, který premiérovi radil, aby trval při komunikaci s Brity na 

svolání parlamentu v Ottawě, jenž by reprezentoval veřejný názor obyvatelstva Kanady. Dále 

apeloval na svého ministerského předsedu, aby jasnou odpověď do Londýna zdržoval, neboť 

se Lapointe po rozhovorech se zahraničními politiky v Ženevě domníval, že se k Britům 

nakonec nepřipojí ani Francouzi ani Italové.125 

Vláda Jeho Veličenstva byla o stanovisku kanadského kabinetu ohledně nutnosti svolání 

parlamentu v Ottawě, pokud by Kanada měla odsouhlasit vyslání vojenského kontingentu, 

informována prostřednictvím stručného telegramu 19. září 1922. Mackenzie King v něm také 

po Britech požadoval, pokud možno, co nejúplnější informace ohledně vývoje situace v Malé 

Asii, aby se mohl rozhodnout kanadský parlament vůbec svolat.126 Ministr pro koloniální 

záležitosti vzápětí přečetl zprávu z Ottawy na jednání vlády v Downing Street a navrhl, aby 

byla Kanada seznámena podrobněji se situací i s tím, že svolání jejího parlamentu není nutné, 

jelikož by stačilo vydání prohlášení ze strany kanadské vlády, kde by se nemusela zavazovat 

k vyslání jednotek, ale pouze ke spolupráci s „imperiální vládou“.127 Jelikož s jeho návrhem 

přítomní členové vlády souhlasili, koncipoval do Ottawy následně oficiální britskou odpověď, 

v níž sděloval důležitost kanadského přístupu k celé krizi. Mackenzie King se tedy dozvěděl, 

že není nezbytné svolávat parlament, ale podle obsahu telegramu by stačilo, aby jeho vláda 

vydala prohlášení o tom, že bude stát po boku Britského impéria, až do zajištění míru.128  
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Dále Churchill informoval 20. září 1922 vlády všech dominií o vývoji situace na 

Blízkém východě. Britská vláda byla ochotna jednat po ústupu Řeků z Malé Asie o novém 

uspořádání Úžin i Konstantinopole. Podle jeho vyjádření však musela být zachována po celou 

dobu neutralita Gallipoli a svoboda Úžin, neboť zastával názor, že „jakákoli modifikace 

existujících smluv nesmí být provedena silou zbraní, ale pomocí konference“.129 Velká Británie 

nadále zdůrazňovala nutnost posílení svých námořních, pozemních i leteckých sil v oblasti 

Gallipoli a dominia se měla na tomto kroku podílet morální podporou v podobě vyslání 

vojenských kontingentů, které by demonstrovaly jejich spojenecký svazek s mateřskou zemí.130  

Téhož dne přišel do Ottawy i telegram ze Švýcarska od Ernesta Lapointeho, který 

Mackenzie Kinga informoval o tom, jak je britské vyzvání, aby se dominia připojila k Britům 

v Úžinách, vnímáno mezi politiky v Ženevě. Podle ministra pro rybolov byla u nich britská 

výzva dominiím vnímána jako nepřiměřená a podle mnohých byl na země Britského impéria 

vyvíjen tlak, aby se přidaly k válce za zájmy Spojeného království. Lapointe totiž vzhledem 

k situaci, kdy se nezdálo pravděpodobné, že by se k Britům připojili Francouzi a Italové, 

očekával v Londýně změnu přístupu k celé věci.131 

O den později odeslal Mackenzie King prostřednictvím generálního guvernéra do 

Londýna zprávu o tom, jak byla kanadská vláda potěšena předchozími Churchillovými 

telegramy o vývoji situace i zprávou, že nemusí svolávat parlament. Kanadský premiér 

nepovažoval za nutné potvrzovat loajalitu Britskému impériu, ale informoval vládu Jeho 

Veličenstva o případném svolání ottawského parlamentu, pokud by si to žádala vážnost situace. 

Ujišťoval však o tom, jak by v takovém případě parlament rozhodl podle vůle kanadského 

lidu.132 

Mackenzie King spoléhal v komunikaci s Brity na podporu svého kabinetu, včetně 

Lapointeho a Fieldinga v Ženevě, přestože Fielding se nebál formulovat názor, že by Kanada 

měla vydat jasnější prohlášení o ochotě přidat se k Britům.133 Objevili se však i odpůrci a kritici 

premiérova přístupu k žádosti z mateřské země. Vůdce kanadských konzervativců, kteří byli 

tou dobou oficiální opozicí, Arthur Meighen se zpočátku ke krizi nevyjadřoval a čekal, jaké 

stanovisko zaujme liberální vláda. Dne 22. září 1922 však vystoupil v Torontu s projevem, ve 

kterém kritizoval postup premiérova kabinetu. Podle Meighena byl britský požadavek 
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oprávněný, neboť Velké Británii šlo o zajištění míru a požadovala po dominiích pouze podporu. 

Navíc se podle něj nejednalo ani o nutnost vyslat z Kanady vojenské jednotky, ale pouze o 

vyjádření solidarity s mateřskou zemí. Použil k tomu dokonce slova Wilfrida Lauriera, 

pronesená roku 1914 o tom, že když přijde žádost z Velké Británie, měla by Kanada stát po 

jejím boku.134 Laurier byl ovšem zastáncem spolupráce Kanady s mateřskou zemí pouze 

v oblastech, kde by měla svůj přímý zájem, s čímž vlastně souhlasil i Mackenzie King.135 

Meighen, jehož řeč několikrát přerušil souhlasný potlesk z řad přítomných, se dále ptal, čeho 

chce vláda svým přístupem dosáhnout a že on osobně je připraven stát za Brity.136 Svým 

postojem reprezentoval tu část kanadské populace, která byla loajální nejen k mateřské zemi, 

ale také ke společné imperiální politice. Můžeme pouze odhadovat, nakolik byl tento postoj 

v Kanadě rozšířený a spíše se lze shodnout na tom, že byl v této době již v menšině, protože 

široká veřejnost v Kanadě, a to jak obyvatelstvo frankofonních i anglofonních částí země, si 

nepřála závazky své vlasti ve vzdálených zahraničních záležitostech.137 

Podle kanadského historika Philipa Wigleyho se Mackenzie King během Chanacké 

krize snažil o dvě věci. Tou první byl ústup Kanady od společné imperiální politiky a tou druhou 

prosazení zájmů své země na mezinárodním poli, což mělo z hlediska dlouhodobého výhledu 

postupně vést k úplné diplomatické nezávislosti na Spojeném království.138 Během krize 

praktikovaná zdržovací taktika s jasnou odpovědí Britům, kterou radil Ernest Lapointe, se při 

snaze o dosažení těchto cílů Mackenzie Kingovi nakonec vyplatila. Dokonce mu přálo i štěstí. 

Dříve než totiž musela Kanada zaujmout na podzim roku 1922 jasné stanovisko, nebezpečí 

vypuknutí skutečného ozbrojeného konfliktu mezi Brity a kemalisty v Úžinách pominulo. 

V době vrcholu krize se výzva dominiím o společnou demonstraci síly Britského 

impéria jevila jako ještě potřebnější. Francouzi a Italové se totiž rozhodli stáhnout své vojenské 

jednotky z Chanaku, čímž zanechali Brity v oblasti osamocené. Francouzský premiér Raymond 

Poincaré odmítl čelit tak obrovské přesile kemalistů a vzniklé fiasko, které by podle něj mohlo 

vyústit v ozbrojený střet, dával za vinu vládě Spojeného království. K ukončení krize navrhoval 

svolání konference, od níž si sliboval vyřešení problémů mírovou cestou.139 Dne 23. září turečtí 

nacionalisté vstoupili do neutrální zóny a Britové stáli proti kemalistům tváří v tvář. Další vývoj 

situace však nakonec zabránil tomu, aby vypukl v Úžinách ozbrojený konflikt, který by stál 
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pouhé čtyři roky po skončení první světové války s největší pravděpodobností mnoho lidských 

obětí.  

 Zatímco kemalisté narušili neutrální zónu a Kanada čekala na podrobnější zprávy 

z ministerstva pro kolonie, v Paříži jednal britský ministr zahraničí lord Curzon s francouzským 

premiérem Poincarém a italským velvyslancem ve Francii hrabětem Carlem Sforzou o řešení 

vzniklé situace na Blízkém východě. Během jejich rozhovorů se potvrdilo zejména ze strany 

Francie několik věcí. Francouzi nebyli ochotni čelit kemalistům kromě možnosti, kdyby museli 

hájit vlastní zájmy v Konstantinopoli. Francouzská vláda byla rovněž připravena souhlasit 

s tureckými požadavky, což se Britům nelíbilo, jelikož se domnívali, že svou politikou tak 

Francie zradila zájmy ostatních spojenců v regionu. Se společným postupem s Francií proti 

Mustafu Kemalovi se v danou chvíli tedy nedalo počítat.140 

 Dne 28. září 1922 byla situace u Chanaku vážná. Mustafa Kemal vzkázal Britům, že své 

jednotky z neutrální zóny nestáhne, ale vydal jim rozkazy, aby v žádném případě neútočily. 

Večer byl vrchní velitel britských vojsk v oblasti generál Charles Harington informován 

z Londýna o posilách, které byly tou dobou už na cestě. Instrukce v případě vypuknutí bojů 

byly jasné. Gallipoli se mělo udržet za každou cenu a pozice v Chanaku, co nejdéle to bude 

možné.141 Generál Harington chtěl však eskalaci konfliktu mezi Velkou Británií a kemalisty 

zabránit. Odmítl proto doručit Turkům Londýnem formulované ultimátum, aby nacionalisty 

nevyprovokoval k akci.142 Jeho rychlé rozhodnutí mělo nakonec na vyřešení situace velký 

podíl. Ještě téhož dne se rozhodl jednat s protistranou a poslal vzkaz Mustafu Kemalovi, že je 

připraven se s ním setkat a hledat řešení situace.143 Ani vůdce tureckých nacionalistů neměl 

v zájmu začít ozbrojený konflikt, ale přítomnost jeho vojsk v neutrální zóně mu zajišťovala do 

mírových jednání silnou pozici, proto s nimi nakonec souhlasil, přestože v Ankaře se 

v tureckém Národním shromáždění ozývala proti tomuto rozhodnutí kritika kvůli zastavení 

postupu jeho vítězných jednotek u Chanaku.144 

 Dne 3. října 1922 tak mohla začít konference v Mudanyi (též někdy Mudros), které se 

účastnili generálové z Velké Británie, Itálie, Francie, Řecka a İsmet Paša jako vyslanec Mustafy 

Kemala. O dva dny později byla sice konference přerušena, když se spojenečtí generálové 

vydali do Konstantinopole pro instrukce ohledně odchodu Řeků z východní Thrákie. Poté, co 
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s evakuací spojenci souhlasili, mohla 7. října 1922 jednání v Mudanyi pokračovat.145 

Výsledkem rozhovorů přítomných generálů s İsmetem Pašou se stala dohoda o příměří ze dne 

11. října 1922. Podle dohodnutých podmínek se měli Řekové kompletně stáhnout z východní 

Thrákie, kde měla být ustanovena turecká správa, Kemalovy jednotky se zas musely stáhnout 

z neutrální zóny a spojencům byla umožněna dočasná okupace Úžin, trvající až do skončení 

mírové konference, která měla územní situaci v Turecku vyřešit. Oficiálně měla dohoda 

vstoupit v platnost o půlnoci ze 14. na 15. října 1922, ale jelikož Řekové s podmínkami 

souhlasili teprve 15. října, začala nakonec dohoda platit až o půlnoci z 15. na 16. října 1922.146 

Turci dohodu podepsali už v době, kdy Britům dorazily vojenské posily i nové lodě. Podle 

mínění britského Vysokého komisaře v Konstantinopoli Horaceho Rumbolda se tak prý 

dosavadní politice Londýna dostalo plného ospravedlnění.147  

 Téhož dne, kdy došlo k podepsání příměří, odeslal Churchill premiérům Kanady, 

Australského svazu, Nového Zélandu a Jihoafrické unie dva telegramy. V prvním informoval 

dominia o podmínkách uzavřeného příměří a chválil roli, kterou sehrál v jednáních generál 

Harington.148 Druhý obsahoval stručné sdělení, které oznamovalo skončení krize.149 Chanacká 

krize, během níž se Britové obávali konfliktu a Kanaďané měli pramalou chuť se ho účastnit, 

sice pominula, ale její následky dál pokračovaly. Pro Davida Lloyda George znamenaly 

události na podzim roku 1922 konec koaliční vlády a odchod z vrcholné britské politiky a pro 

Winstona Churchilla konec jeho působení na postu ministra pro kolonie. Pro Mackenzie Kinga 

se však jednalo o upevnění jeho politické pozice, čehož se nebál využít i v období po Chanacké 

krizi, kdy se očekával postoj Kanady k ratifikaci lausanneské mírové smlouvy.  

 Zatímco starší interpretace pokládá Chanackou krizi za bod náhlé změny v kanadském 

směřování v rámci Britského impéria,150 pozdější autoři ji vidí jako moment, který urychlil 

započatý proces opouštění společné imperiální politiky.151 Díky přístupu kanadského premiéra 

v komunikaci s mateřskou zemí během Chanacké krize, se tento proces výrazně posunul vpřed. 

Ukázalo se, že jednotná politika uvnitř Britského impéria není udržitelná. Zatímco ostatní 

dominia vystupovala vůči mateřské zemi loajálně, Kanada dala najevo, že její zájmy nemusí 

být vždy totožné s britskými. Chanackou krizi proto můžeme vnímat nejen jako jednu z krizí 
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na Blízkém východě po skončení první světové války, ale také jako důležitý mezník na cestě 

za kanadskou nezávislou zahraniční politikou. 

 

2.3. Mírová smlouva z Lausanne 

Po podepsání příměří v Mudanyi se začalo s přípravami mírové konference, která by vyřešila 

nové územní uspořádání Turecka. Původně se měla konat v Benátkách, ale kvůli politické krizi 

v Itálii, kde se na konci října 1922 dostal k moci Benito Mussolini, se nakonec konala ve 

švýcarském městě Lausanne.152 Složitá jednání zde pak probíhala od 20. listopadu 1922 až do 

24. července následujícího roku. Už z prvních úvah o tom, které země by měly být na 

konferenci zastoupeny, bylo zjevné, že pozvat všechny signatáře sèvreské smlouvy by jednání 

činilo ještě komplikovanějším.153 

 Kanada se 27. října 1922 společně s Australským svazem, Novým Zélandem a 

Jihoafrickou unií dozvěděla od nového ministra pro kolonie Victora Cavendishe, devátého 

vévody z Devonshire,154 který na tomto postu nahradil Winstona Churchilla, že na konferenci 

není její delegace oficiálně zvána, ale byly jí přislíbeny pravidelné zprávy o vývoji jednání.155 

Francouzský premiér Poincaré požadoval totiž v případě zastoupení dominií a Indie na 

konferenci i účast Maroka a Tunisu. Proti tomu sice protestoval britský ministr zahraničí lord 

Curzon, který připomněl účast dominií i Indie při podepsání Versailleské mírové smlouvy a 

dalších smluv, mezi nimiž byla i ta sèvreská, stejně jako fakt, že dominia byla členy Společnosti 

národů. Takovou pozici francouzské protektoráty Maroko a Tunis rozhodně neměly, ale 

Poincaré trval na svém stanovisku.156 Když byla dominia o neoblomnosti francouzského 

premiéra informována, dostalo se jim ujištění, že lord Curzon udělal vše proto, aby hájil jejich 

zájmy.157 Mackenzie King přijal zprávy o neúčasti svých oficiálních zástupců chladně, protože 

oblast stejně nepovažoval pro jeho zemi za hlavní zájem, ale pokud by smlouva Kanadu 

k něčemu zavazovala, přál si také účast kanadských zástupců při jejím podpisu a její schválení 

v domácím parlamentu.158 Dočkal se z Londýna odpovědi, že nová britská vláda premiéra 

Andrewa Bonar Lowa rozumí kanadské „touze“ předložit vzešlou smlouvu z Lausanne před 
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svým parlamentem. Dostalo se mu ujištění, že se tak stane, neboť Ottawa bude mít možnost 

dokument schválit ještě před finálním podpisem krále Jiřího V. a bude detailně informována o 

průběhu jednání na mírové konferenci.159 

 Obsahem předešlé zprávy se v listopadu roku 1922 zabýval Mackenzie King se svými 

ministry a formuloval do Londýna odpověď, že jeho předchozí stanovisko nebylo britskou 

vládou správně pochopeno, neboť si jeho kabinet přál schválit smlouvu v parlamentu, pokud 

bude pro Kanadu nějak závazná a jejího finálního podpisu se podobně jako ve Versailles nebo 

v Sèvres zúčastní její oficiální zástupci.160 V reakce dorazil od ministra pro kolonie telegram, 

kde se lord Devonshire omluvil za nedorozumění, ke kterému by v tak vážných záležitostech 

nemělo docházet. Shrnul fakt, že jelikož smlouva z Lausanne nahradí dosavadní sèvreskou 

smlouvu, je tudíž závazná pro celé Britské impérium, neboť pokud by nebyla přijata stále by 

pokračoval válečný stav s Tureckem. Kanady se tak smlouva týkala, protože byla součástí 

impéria. Zároveň slíbil, že nová smlouva bude následovat precedens nastavený v Paříži roku 

1919, neboť dojde k jejímu podepsání jménem všech dominií. Závazná se tím stane pro celé 

impérium, ale „pokud by byla vyžadována legislativa k provedení technických ustanovení 

smlouvy, bylo by pravděpodobně nutné ji předložit ke schválení před parlamentem v Kanadě 

[stejně jako ve Spojeném království – M. Š.]“.161 

 Na konci prosince reagoval Mackenzie King na britská stanoviska v telegramu, kde 

připomněl, jaké postupy byly v případě Kanady dodrženy u smluv vzešlých z Pařížské mírové 

konference. Podle jeho názoru zde existovaly „čtyři samostatné, odlišné a podstatné fáze“.162 

První z nich se týkala přímého zastoupení Kanady a účasti jejích zástupců na konferenci, která 

se zabývá přípravou smluv. Druhá fáze spočívala ve formálním podepsání dojednaných smluv 

jménem Kanady pověřeným zástupcem. Třetí obsahovala schválení podepsaných smluv 

parlamentem a závěrečnou fází měl být souhlas kanadské vlády s podpisem smluv panovníkem. 

Podle Mackenzie Kinga chtěla Ottawa tento postup dodržovat, ale pouze „pokud jde o smlouvy, 

v nichž má Kanada přímý nebo bezprostřední zájem“.163 Lord Devonshire mu prostřednictvím 

generálního guvernéra poslal 27. ledna roku 1923 stručnou zprávy, kde si přál vědět, zda je pro 

Kanadu přijatelná varianta, kdy novou smlouvu s Tureckem v Lausanne podepíší pouze 
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zplnomocnění britští zástupci, kteří se podíleli na její podobě.164 S kladnou odpovědí Ottawa 

nespěchala. Oficiálně na to přistoupila až v červnu 1923, když se blížil konec konference a 

smlouva s Tureckem se chystala k podpisu.165 

Výsledná lausanneská smlouva, nahrazující smlouvu ze Sèvres, byla podepsána až 24. 

července 1923. Podle podmínek dohodnutých na konferenci se vrátila pod tureckou kontrolu 

města Smyrna, Drinopol, ostrovy Tenédos a Imbros i oblast Úžin, ale Turecko nesmělo území 

opevňovat. Průplav mezi Bosporem a Dardanelami měl být umožněn všem lodím v době míru 

i války. Thrákie byla rozdělena řekou Maricou na řeckou a tureckou část a dohodnutá hranice 

měla být podobně jako oblast Úžin demilitarizovaným pásmem. Řecko tak definitivně ztratilo 

svojí okupovanou část Turecka a asi milion Řeků muselo být z východní Thrákie přesídleno.166 

Za Velkou Británii podepsal smlouvu její delegát Horace Rumbold a Kanaďané, kteří se jejího 

podpisu neúčastnili, obdrželi společně s dalšími dominiálními vládami její kopii.167  

Mackenzie King nesouhlasil s tím, aby byl pro Kanadu britský podpis závazný bez toho, 

aby smlouva prošla ratifikací v parlamentu v Ottawě.168 Následujícího roku se jí chystal 

přijmout britský parlament a Kanada byla vyzvána, aby se k procesu připojila. Mackenzie King 

však poslal 24. března 1924 do Londýna zprávu, kde připomínal neúčast Kanaďanů na 

konferenci v Lausanne. Sdělil proto, že z tohoto důvodu on ani ministři jeho kabinetu 

nedoporučí domácímu parlamentu souhlas s ratifikací.169 Poté, co si kanadský premiér vyžádal 

analýzu vzniklé situace od svého poradce Oscara Douglase Skeltona, však svůj tvrdý postoj 

přehodnotil.  

Skelton, v té době stále ještě neoficiální poradce premiéra v oblasti zahraniční politiky, 

nadšený podporovatel jeho přístupu během Chanacké krize, jenž považoval za příklad 

„pevného a sebevědomého jednání“,170 v memorandu z dubna 1924 shrnul možnosti, které 

Kanadě zbyly, jelikož bez ratifikace lausanneské smlouvy byla vlastně pořád ve válečném stavu 

s Tureckem, ve kterém mohla proto buď zůstat, vyjednat separátní mírovou smlouvu, 

ratifikovat smlouvu současnou nebo přiznat, že je britský podpis závazný i pro Kanadu.171 

Kanadský premiér se po této analýze nakonec přiklonil k tomu, aby byl podpis krále Jiřího V. 

v procesu ratifikace ve Velké Británii závazný i pro jeho zemi vzhledem k tomu, že 
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v mezinárodních otázkách byla ve světě stále vnímána jako součást Britského impéria, jehož 

formálně hlavním představitelem král byl.172  

Chanacká krize a problematika ratifikace mírové smlouvy z Lausanne velkou měrou 

zapadají do procesu kanadského úsilí o nezávislou zahraniční politiku. Jedná se o mezinárodní 

události, jejichž dopad na Kanadu by byl v případě její úplné nezávislosti nejspíš minimální, 

ale vzhledem k tomu, že byla stále součástí Britského impéria, utvrdil se Mackenzie King na 

jejich příkladu v názoru, že společná imperiální politika není možná.173 Nadále se zaměřil na 

možnost získání samostatné zahraniční politiky v oblastech, které se Kanady přímo týkaly. 

 

2.4. Smlouva o lovu platýsů  

Už během prvních dvou let ve funkci vyslal kanadský premiér do Londýna jasné signály, že 

bude nadále usilovat o větší míru kanadské nezávislosti v oblasti zahraniční politiky. Tento 

trend pokračoval v roce 1923 při vyjednávání smlouvy, týkající se rybolovu v Tichém oceánu, 

se Spojenými státy americkými.174 Výsledná Smlouva o lovu platýsů175 byla pak kanadským 

premiérem využita jako potvrzení diplomatické nezávislosti své země v oblastech, kde Britové 

neměli přímý zájem.176 

 Dobrým vztahům se Spojenými státy americkými se v Kanadě věnovala vždy náležitá 

pozornost. V tomto ohledu však s nimi byla svázaná komunikací stále přes britské instituce. Za 

Roberta Bordena se připravovala možnost jejího přímého diplomatického zastoupení ve 

Washingtonu. Mackenzie King však v této záležitosti příliš nespěchal, ale když navštívil v říjnu 

roku 1922 Ottawu britský velvyslanec ve Washingtonu Auckland Geddes, přišla na toto téma 

mezi oběma muži řeč. Geddes byl nakloněn kanadskému zástupci ve Spojených státech 

amerických, který by nebyl podřízen britskému velvyslanci, ale příliš se mu nezamlouvalo, aby 

měl diplomatický status, protože by pak to samé mohly požadovat i další dominia, což by situaci 

činilo nepřehlednou. K jasné shodě se tak tehdy oba muži nedobrali.177  
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 Tou dobou se Kanady přímo dotýkaly ve vztazích s jižním sousedem především tři 

oblasti: obchod, vymezení hranic a rybolov, které se většinou řešily přes imperiální instituce.178 

Po první světové válce narážel obchod mezi oběma zeměmi na překážky amerických vysokých 

tarifů a prohibice. Kvetlo proto pašování alkoholu z Kanady.179 Pro Kanaďany představovaly 

stále nedořešenou věc hranice mezi Aljaškou a Britskou Kolumbií. Vymezení těchto hranic se 

snažila sice vyřešit dohoda z roku 1909, ale téma se znovu objevilo během mírové konference 

v Paříži. Kanaďané zde nazvali pás tichomořského pobřeží, které mělo podle jejich názoru patřit 

nejstaršímu britskému dominiu, ale po americkém získání Aljašky od Ruska připadlo Spojeným 

státům, dokonce „kanadskou Dalmácií“.180 Robert Borden navrhoval v dubnu roku 1919 svému 

britskému protějšku možnost vyměnit pobřežní pás s americkou vládou za Britský Honduras, 

na což se mu dostalo odpovědi od tehdejšího ministra pro kolonie Alfreda Milnera, prvního 

vikomta Milnera, který se sice proti této myšlence přímo nestavěl, obával se však jednak 

veřejného mínění kvůli výměně území i s lidmi, kteří ho obývali a připadli by jinému státu bez 

jejich souhlasu, a také toho, že by Washingtonu Britský Honduras při výměně nestačil a 

požadoval by jiná území, což by mohlo způsobit britským i kanadským zájmům potíže.181 

Otázka zmíněných hranic se dočkala jasnějšího posunu až v polovině dvacátých let. 

 Další samostatný bod kanadsko-amerických vztahů představoval rybolov. Jednání o 

regulaci lovu některých druhů tichomořských ryb (konkrétněji šlo o lososy nerka a platýse) 

začala mezi Kanadou a Spojenými státy americkými už v roce 1917. O dva roky později 

vyjednal ve Washingtonu Bordenův ministr pro rybolov Douglas Hazen dvě smlouvy. První 

z nich byla tzv. Smlouva o lovu lososů nerka (Sockey Salmon Treaty), druhá se týkala lovu 

platýsů na pobřeží Pacifiku. Hazen navrhoval, aby smlouvy mohl podepsat bez přítomnosti 

britského zástupce. Není ovšem jasné, zda tak činil dle vládních instrukcí.182 S jeho návrhem 

tehdejší velvyslanec Spojeného království ve Washingtonu Edward Grey, první vikomt Grey, 

souhlasil, neboť se nejednalo o záležitost ovlivňující imperiální zájmy. Nakonec však Smlouvu 

o lovu lososů nerka podepsal s americkým státním tajemníkem Robertem Lansingem 2. září 

1919 Hazen a tehdejší britský chargé d’affaires ve Washingtonu Ronald Charles Lindsay.183 

V předkládané podobě jí ovšem neschválil americký senát. Po úpravách byla pak znovu 
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podepsána 25. května 1920, kdy ji podepsal americký státní tajemník Bainbridge Colby, 

Douglas Hazen, který už tou dobou nebyl ministrem pro rybolov, ale působil jako hlavní 

kanadský vyjednavač, a tehdejší britský velvyslanec Auckland Geddes.184 Poté, co vešla 

v platnost, se však ukázaly obtíže v jejím dodržování, což vedlo k tomu, že zůstala tehdy 

Smlouva o lovu platýsů nedokončená.185 

 Když se stal Mackenzie King kanadským premiérem, představoval si ve vztazích se 

Spojenými státy zavedení dvou nových věcí: 1) možnost přímého vyjednávání mezi kanadskou 

a americkou vládou a 2) smlouvy týkající se pouze Kanady a Spojených států amerických by 

měli podepisovat jen jejich zástupci bez britské účasti.186 V prosinci roku 1922 obdržela britská 

ambasáda ve Washingtonu od amerického státního tajemníka Charlese Evanse Hughese návrh 

nové Smlouvy o lovu platýsů a velvyslanec Geddes vzápětí informoval prostřednictvím 

generálního guvernéra vládu v Ottawě, zda je pro ni konečné znění přijatelné.187 Na tomto 

příkladu si lze povšimnout, že úvahy kanadského premiéra nebyly bezpředmětné, jelikož 

dosavadní oficiální komunikace mezi Washingtonem a Ottawou se nedala považovat za úplně 

jednoduchou. 

 Pro Mackenzie Kinga představovala Smlouva o lovu platýsů možnost, jak provést 

konkrétní diplomatickou akci a uskutečnit své návrhy. V úvahu sice připadalo ještě usilovat o 

samostatný podpis úpravy vojenské Rush-Baggotovy dohody, ale obrana Kanady byla tou 

dobou stále v přímém britském zájmu, což ovšem neplatilo pro pacifický rybolov platýsů.188 

Dne 16. ledna 1923 tak požádal kanadský premiér britského ministra pro kolonie nahrazení 

„Velké Británie“ v úvodním textu smlouvy spojením „Dominium Kanada“ a o možnost, aby 

měl Ernest Lapointe plnou moc podepsat smlouvu jménem Kanady.189 Když zprávu doručoval 

do Londýna generální guvernér lord Byng přidal i svůj soukromý názor na premiérův návrh 

ohledně plné moci pro Lapointeho. Nebyl si totiž jistý, zda pro takovou věc existuje precedens. 

Připomínal, že se sice jednalo o smlouvu týkající se Kanady a Spojených států amerických, ale 

připomínal, že obchodní dohody mezi Kanadou a Francií z let 1907 a 1908 podepsal kanadský 

ministr financí William Stevens Fielding v Paříži společně s tamním britským velvyslancem.190 

 
184 Ambassador in United States to Governor General, Washington, June 9, 1920, in: CLARK, Vol. 3, s. 630. 
185 WIGLEY, Canada and the Transition, s. 175. 
186 STACEY, Mackenzie King and the Atlantic Triangle, s. 44. 
187 From H. M. Ambassador, Washington, to the Governor General, Washington D. C., December 21, 1922, in: 

Correspondence: Halibut Fisheries Treaty, Ottawa 1923, s. 3. 
188 STACEY, Canada and the Age, s. 50. 
189 Paraphrase of Cypher Telegram from the Governor General to the Secretary of State for the Colonies, Ottawa, 

16th January, 1923, in: Correspondence: Halibut Fisheries Treaty, Ottawa 1923, s. 7. 
190 TNA, CO/886/10/2, 3132, The Governor-General to the Secretary of State, 17th January, 1923, doc. No. 439., 

f. 303. 



40 
 

 Do celé záležitosti se vložilo britské ministerstvo zahraničí, které o ní dostalo zprávy 

z Washingtonu od Geddese a požadovalo nejprve stanovisko od ministerstva pro kolonie.191 

Lord Devonshire předpokládal uskutečnění návrhů kanadské vlády, jenž považoval za 

oprávněné.192 S nimi ovšem zásadně nesouhlasil ministr zahraničí lord Curzon, který viděl 

hlavní problém v nahrazení Velké Británie v preambuli, protože smlouva podle jeho názoru 

byla de iure mezi Britským impériem zosobňovaným osobou panovníka a Spojenými státy 

americkými a nikoli jen mezi Kanadou a jejím jižním sousedem.193  Ze stejného důvodu dostal 

Geddes z Londýna instrukce, že je u smlouvy nutný jeho podpis jako zástupce krále Jiřího V.194 

 Dne 16. února 1923 lord Devonshire informoval generálního guvernéra lorda Bynga o 

plné moci pro Lapointeho k podepsání smlouvy podle dosavadních zvyklostí společně 

s britským zástupcem. Chtěl ovšem znát i postoj Ottawy, jestli náhodou stále neusiluje o 

samostatný podpis svého ministra.195 Mackenzie King dával záležitosti velkou důležitost a 

Londýn následně žádal, aby Lapointe dostal plnou moc podepsat smlouvu jménem Kanady 

zcela sám bez britské účasti.196  

 Na začátku března se mělo uskutečnit konečné podepsání smlouvy. Lapointe se už 

z tohoto důvodu vydal do Washingtonu a celá záležitost se tak dostala pod časový tlak. 

Mackenzie King v telegramu do Londýna trval na svém předchozím požadavku. Znovu 

argumentoval, že se jedná pouze o záležitost Kanady a Spojených států amerických, která 

neovlivňuje žádný britský ani imperiální zájem. Dozvěděl se o instrukcích pro Geddese 

z britského ministerstva zahraničí, aby podepsal smlouvu společně s Lapointem, což považoval 

za velmi překvapivé a požadoval, aby velvyslanec dostal jasnou zprávu, že jeho podpis u 

smlouvy není nutný.197 Nakonec pod naléháním Mackenzie Kinga a časovým tlakem britské 

ministerstvo zahraničí ustoupilo. Geddes byl vzápětí informován, aby sdělil Lapointemu po 

jeho příjezdu do amerického hlavního města, že může smlouvu podepsat jako „jediný 

zplnomocněný britský zástupce“.198 

 K očekávané události došlo ve Washingtonu 2. března roku 1923, kdy byla smlouva 

podepsána pouze kanadským ministrem a americkým státním tajemníkem Hughesem. 

Z pohledu Spojených států se jednalo o okrajovou záležitost, ale pro Kanadu představoval tento 
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akt symbolický moment. Jelikož Spojené státy americké neuznaly Pakt Společnosti národů, 

domníval se Lapointe, že smlouvou uznává Washington její nové mezinárodní postavení.199 

Hughes se však o dokumentu po schválení senátem stále vyjadřoval jako o smlouvě mezi 

Spojenými státy americkými a Velkou Británií.200  

 Zplnomocnění kanadského ministra jako jediného britského zástupce se neobešlo bez 

odezvy ve Spojeném království. Dne 8. března 1923 se zeptal v britské Dolní sněmovně 

poslanec Percy Hurd ministerského předsedy na obsah korespondence mezi Londýnem a 

Ottawou před uzavřením smlouvy. Zajímalo ho, proč nebyl přítomen jejího podpisu britský 

zástupce a zda byl Lapointe pověřen jako zástupce krále. Andrew Bonar Law mu odpověděl, 

že korespondenci není nutné zveřejnit, jelikož kanadský ministr měl pro tuto příležitost 

oprávnění smlouvu podepsat.201 O několik dní později požadoval jiný poslanec Dudley Ryder, 

pozdější šestý hrabě z Harrowby, tehdy známý jako vikomt Sandon, od premiéra vysvětlení 

rozporu v instrukcích, které byly nejprve předány britskému velvyslanci a postupem 

prosazovaným kanadskou vládou. Dále chtěl vědět, zda bude tato problematika zařazena na 

chystanou imperiální konferenci. Na to mu jeho ministerský předseda tehdy ovšem ještě 

nedokázal odpovědět.202 

 Jako první nezávisle podepsaná smlouva kanadským zástupcem se Smlouva o lovu 

platýsů zařadila mezi události, které formovaly kanadskou cestu ke zcela nezávislému státu. 

Mackenzie King následně požadoval, aby se problematika uzavírání smluv řešila na 

připravované konferenci v Londýně téhož roku, kde se mu podařilo dosáhnout uznání nového 

způsobu uzavírání smluv pro dominia. Samostatně si tak Kanaďané vyjednali poté se 

Spojenými státy americkými další smlouvy spadající pouze do jejich zájmů, mezi něž patřilo i 

vymezení aljašských hranic v roce 1925.203 
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2.5. Imperiální konference v roce 1923 

Setkání státníků z dominií a zástupců Indie s britskými politickými představiteli v Londýně na 

podzim roku 1923 bylo specifické ve svém rozdělení do dvou částí. Souběžně probíhaly v říjnu 

a listopadu dvě imperiální konference. Jedna se zabývala převážně politickými vztahy mezi 

dominii a mateřskou zemí. Na druhé se většinou diskutovaly ekonomické souvislosti a další 

hospodářská provázanost v rámci Britského impéria.204 Mackenzie King se vydal na svou první 

imperiální konferenci se zkušenostmi z dob Chanacké krize a samostatného podpisu Smlouvy 

o lovu platýsů. Ve druhé polovině roku 1923 nebyla také stále ještě vyřešená problematika 

ohledně schválení smlouvy s Tureckem, jež byla dojednaná v Lausanne. Spory s britskými 

politiky na téma společné zahraniční politiky se proto zdály nevyhnutelné.205 Ještě během léta 

před konferencí oslovil Skeltona, v tehdejší době profesora na univerzitě v Kingstonu, aby 

vypracoval dokumenty o směřování kanadské zahraniční politiky a aby se k němu v Londýně 

připojil jako odborný poradce. Skelton neváhal a dal zřetelně najevo, že je pro něj taková 

nabídka ohromná čest.206 

 Do hlavního města Velké Británie přijeli zástupci Kanady, Jihoafrické unie, 

Australského svazu, Nového Zélandu, Newfoundlandu, Indie a poprvé byl na imperiálních 

konferencích samostatně zastoupen Irský svobodný stát. Zámořské politiky 1. října 1923 

slavnostně přivítal nový premiér mateřské země Stanley Baldwin. Přestože neměl Mackenzie 

King zrovna v oblibě britské konzervativní politiky, vzbudil u něj tento muž sympatie, když se 

před ním zmínil, že Kanada se zachovala během Chanacké krize „zcela správně“ a kritizoval 

tehdejší postup kabinetu Davida Lloyda George.207 Po úvodním projevu britského 

ministerského předsedy následovala řeč kanadského premiéra, který chválil možnost osobního 

setkání s přítomnými politiky, jejichž společným cílem by měla být vzájemná pomoc 

k „vyřešení mnoha velkých problémů, které se všech týkají“.208 Svůj projev zakončil 

sjednocujícím sdělením, že ačkoliv „zastupujeme různé země, rozptýlené v různých částech 

světa, přesto jsme všichni jednotní v našich cílech a záměrech“.209 

 Dne 5. října roku 1923 se na konferenci začala detailně řešit zahraniční politika. Baldwin 

byl sice formálně předsedou konference, ale v této oblasti se stáhl do pozadí a nechal toto téma 
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na svém ministru zahraničí.210 Lord Curzon začal schůzi projevem, ve kterém shrnul vývoj 

mezinárodní situace od poslední konference v roce 1921. Už dříve se nechal slyšet, že by 

společná imperiální politika měla být taková, aby mohl britský ministr zahraničí mluvit nejen 

za Spojené království, nýbrž za celé Britské impérium.211 Ve svém proslovu tak neváhal 

zdůraznit, že konal ve všech zahraničních záležitostech jménem celého impéria. Kromě pohledů 

na evropské a světové problémy se dostal také ke kritice izolacionistické politiky Spojených 

států amerických.212 Z jeho řeči měl Mackenzie King pocit, že lord Curzon se bude nadále 

snažit prosazovat ideu společné imperiální politiky.213 Skelton shledal řeč britského ministra 

zahraničí přehlednou, přesvědčivou a uspořádanou. Dokonce jí neváhal ve svém deníku označit 

jako „mistrovský výkon“.214 Zaražen byl ovšem trváním na tom, aby zahraniční politiku 

Britského impéria řídilo ministerstvo zahraničí v Londýně.215 

 O tři dny později, v pondělí 8. října 1923, přednesl kanadský premiér jako první 

z dominiálních představitelů projev, v němž na slova lorda Curzona reagoval a představil 

kanadský pohled na otázky zahraniční politiky. Ve své řeči vycházel z memoranda, které mu 

připravil Skelton. Ještě před odjezdem z Ottawy jej přečetl členům domácího kabinetu a všichni 

přítomní ministři jeho vlády se zněním souhlasili a jednomyslně obsažená stanoviska podpořili, 

jelikož jediný potenciální odpůrce, ministr financí William Stevens Fielding, tehdy nebyl 

přítomen.216 Skelton memorandum přepracoval po Curzonově řeči a zařadil do něj části 

z vlastního projevu z roku 1922. Několik změn pak ještě v konečném textu učinil i Mackenzie 

King.217  

 Nejprve věnoval pozornost kanadsko-americkým vztahům, na nichž chtěl ilustrovat 

potřebu vlastní zahraniční politiky. Jako hlavní prioritu v této oblasti viděl zřízení mezinárodní 

komise, složené z šesti zástupců, třech amerických a třech kanadských, která by diskutovala 

společné záležitosti obou zemí především ohledně jejich vzájemných vodních hranic, ale mohla 

by se zabývat i jinými problémy, týkajících se „práv, povinností nebo zájmů Spojených států 

nebo Kanady“.218 Dále zmínil funkci, do té doby stále nejmenovaného, kanadského zástupce 

ve Washingtonu. Dosavadní navrhovaný kandidát generál Arthur Currie ji totiž sám odmítl. 
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Podle původního britsko-kanadského plánu ještě z Bordenových dob by kanadský zástupce řídil 

v nepřítomnosti britského velvyslance celou britskou ambasádu. O revizi tohoto plánu byl 

ovšem Mackenzie King ochoten jednat.219 Dále připomněl, že nedávná Smlouva o lovu platýsů 

je příkladem záležitosti vztahující se pouze ke dvěma jejím signatářským zemím, ale detailně 

toto téma nerozebíral, jelikož v rámci konference očekával diskusi nad způsobem, jakým budou 

v budoucnu dominia uzavírat vlastní dohody.220 

 Ve druhé části svého projevu se Mackenzie King snažil reagovat na předchozí 

Curzonovu snahu udržet imperiální jednotu v zahraničních záležitostech. Byl sice ochotný 

uznat, že zahraniční politika Velké Británie bude i zahraniční politikou celého impéria, ale 

požadoval jasné stanovení, kam až z toho vyplývají závazky pro jeho jednotlivé části.221 Princip 

samosprávy dominií viděl v možnosti kontrolovat nejen domácí, ale i zahraniční záležitosti. Pro 

Kanadu nabývaly podle něj dokonce větší potřeby kvůli nejdelší hranici s cizí mocností na 

světě.222 Stejně tak jako by vláda v Londýně neměla zasahovat do zahraničních záležitosti, které 

se primárně týkají jednoho dominia, neměla by ani dominia ovládat vnější záležitosti, vztahující 

se pouze k mateřské zemi.223 Společné konzultace v zahraničních záležitostech by se tedy 

najednou staly spíše výjimkou než pravidlem. Zde se ale jeho názory s jinými dominiálními 

politiky rozcházely. Australský ministerský předseda Stanley Melbourne Bruce konzultace 

hájil a tvrdil, že by se dominia měla podílet na všech důležitých rozhodnutích v zahraniční 

politice stejné pro celé Britské impérium. William Ferguson Massey, premiér Nového Zélandu, 

byl dokonce ochotný netrvat striktně vždy na konzultacích a přijmout v zahraničních vztazích 

za určitých okolností automaticky britská stanoviska.224 Mackenzie King našel podporu u 

irských zástupců.225 Ve většině bodů se s ním shodl i generál Jan Smuts z Jihoafrické unie a 

ministerský předseda Newfoundlandu William Robertson Warren.226  

 Dne 10. října 1923 představil britskému kabinetu James Gascoyne-Cecil, čtvrtý markýz 

ze Salisbury, souhrn proběhlé diskuse na téma zahraniční politiky v memorandu, kde apeloval 

na zvážení postoje imperiálních představitelů, konkrétněji měl však více než Mackenzie Kinga 

na mysli Bruceho a Smutse.227 Baldwinova vláda se 15. října usnesla, že britští zástupci 
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nebudou na konferenci iniciovat žádné změny ve spolupráci na zahraniční politice, ale nechají 

návrhy ohledně jejího nového uspořádání na představitelích z dominií.228 V závěrečné zprávě 

o zahraniční politice byla britskými a dominiálními státníky schválena formulace, že 

konference je setkáním několika vlád, neurčuje zahraniční politiku, která podléhá „jednání vlád 

a parlamentů různých částí impéria“.229 Mackenzie Kinga toto tvrzení sice potěšilo, ale podle 

kanadského novináře Johna Wesleye Dafoea, který byl v Londýně součástí kanadské delegace, 

došlo na poslední chvíli k upravení textu, aby byl co nejméně ofenzivní, ale zároveň premiéra 

nejstaršího britského dominia uspokojil.230 

 V rámci dalších debat byl ustanoven zvláštní výbor zabývající se procesem vyjednávání, 

podepisování a schvalování smluv dominii. Jeho předsedou se stal lord Curzon. Členy pak byli 

kromě premiérů Kanady, Australského svazu, Nového Zélandu, Jihoafrické unie a 

Newfoundlandu také irský ministr zahraničí Desmond FitzGerald, britský ministr pro kolonie 

Victor Cavendish, devátý vévoda z Devonshire, a ministr pro Indii William Peel, tehdejší druhý 

vikomt Peel.231 Návrh britského ministra zahraničí ohledně samostatného vyjednávání a 

podepisování smluv přijal Mackenzie King s nadšením. Dokonce i Skelton byl překvapen, jak 

jednoduše získala dominia od mateřské země právo vyjednat a podepsat si své vlastní 

mezinárodní smlouvy.232 Proti se postavil pouze novozélandský ministerský předseda William 

Ferguson Massey. Kanadský premiér mu proto neváhal říct, aby si ujasnil, zda je Nový Zéland 

korunní kolonií či samosprávným dominiem.233  

 Nakonec tak došlo k přijatí rezoluce o uzavírání smluv, která potvrdila požadované 

kanadské stanovisko, aby dominia získala právo si samostatně vyjednat a podepsat smlouvy 

vlastním jménem. Než mohly jejich vlády zahájit samostatná jednání ohledně smluv s cizími 

státy, muselo se zvážit, zda se to nedotýká zájmů jiné části Britského impéria a pokud ano, 

musely být při vyjednávání zastoupeny názory všech zainteresovaných stran. Stejný postup se 

měl dodržet i u smluv, vzešlých z mezinárodních konferencí, kde byla přítomna jednak 

delegace Britského impéria, ale také delegace jednotlivých dominií. Smlouvy, které se týkaly 

jen jednoho dominia, mohl samostatně podepsat i jeho zplnomocněný zástupce, ale pokud by 

smlouva zahrnovala a týkala se více dominií, měl je podepsat odpovídající počet signatářů.234  
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 Na imperiální ekonomické konferenci, kde Kanadu zastupovali ministr železniční a říční 

dopravy George Perry Graham a ministr spravedlnosti Lomer Gouin, se k žádnému 

zavazujícímu kroku nepřistoupilo.235 Svou úlohu hrálo i to, že Kanaďané nepřinesli žádné 

konstruktivní plány a britské návrhy odmítali. Graham odmítal kanadskou účast ve zvažovaném 

Imperiálním ekonomickém výboru (Imperial Economic Committee), přestože měl mít tento 

orgán hlavně poradní funkci.236 Skelton ho označil za další pokus o zřízení centrální vlády 

v Londýně, která by mohla zasahovat do vnitřních záležitostí dominií. Podle jeho názoru by 

mohla mít řízená hospodářská integrace pro kanadskou autonomii stejně nebezpečné důsledky 

jako jednotná imperiální zahraniční politika a její zavedení by úplně obrátilo tehdejší směr 

kanadské politiky.237 Nabídka skupiny britských finančníků ohledně výhodné půjčky pro 

Kanadu vypadala nadějněji. Mackenzie King jí zvažoval, ale tento návrh mu rozmluvil jeho 

vlastní ministr financí, který raději upřednostňoval získání podobné půjčky na domácím trhu.238 

Fielding, ačkoliv známý jako velký podporovatel Britského impéria, byl totiž v ekonomických 

otázkách odpůrcem vnějších investic v Kanadě.239  

 Při závěrečném zasedání 8. listopadu roku 1923 byla přijata obecná rezoluce, kde se 

přítomní státníci dohodli na formulaci, že jejich čas strávený na konferenci snad povede 

k „jednotě myšlení a jednání ve věcech společného zájmu ve všech částech impéria“.240 Přístup 

kanadského premiéra na imperiální konferenci ukázal nový směr vývoje nezávislé kanadské 

zahraniční politiky a ukončil tím předchozí plány Roberta Bordena na imperiální spolupráci v 

jednotné diplomacii.241 Nedošlo se k úplnému odmítnutí společné imperiální politiky ale ani 

k jejímu opětovnému potvrzení.242 Setkání dominiálních státníků z roku 1923 zůstalo ve 

zpětném pohledu trochu ve stínu imperiální konference o tři roky později. Skelton považoval 

za největší úspěch celé tehdejší cesty do hlavního města Spojeného království ústup Britů v 

otázce kontrolování smluv dominií.243 V tomto ohledu dosáhl Mackenzie King v Londýně 

velkého úspěchu. On sám ocenil rozšíření svých vizí a nalezení nových zájmů, které mu setkání 
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v Londýně přineslo. Střetnutí s muži, kteří tvořili v té době imperiální zahraniční politiku mu 

také přidalo sebejistotu v dalším konání.244  

 Liberálové v Kanadě oceňovali především premiérův aktivní přístup na konferenci. 

Jeden z nich, právník James Houston Spence, dokonce přirovnal jeho vystupování při jednáních 

v Londýně za následování kroků liberálního předsedy Wilfrieda Lauriera.245 Původně Britové 

roku 1923 stále doufali, že se jim podaří potvrdit společné směřování impéria v politické i 

ekonomické oblasti, k čemuž nezaujali někteří představitelé dominií odmítavý postoj, ale 

Mackenzie King prosazoval naopak větší decentralizaci Britského impéria. Členové konference 

se tedy nakonec shodli pouze na kompromisech a k přesnějšímu vymezení toho, jakým 

způsobem se bude vyvíjet vztah mezi mateřskou zemí a dominii, mělo dojít později. 

 

2.6. Cesta k Rýnskému garančnímu paktu 

Pokud chceme hlouběji zanalyzovat rozkoly v britsko-kanadských vztazích ohledně zahraniční 

politiky, je nutné mít na paměti zájmy obou zemí podmíněné jejich geografickou polohou. 

Zatímco Kanada se i přes svou historickou tradici stále více identifikovala jako americká země, 

Velká Británie byla evropskou velmocí s vlastními zájmy nejen na starém kontinentu. 

Kanaďané však stále častěji projevovali neochotu vzít na sebe nějaké závazky v oblastech, které 

se jich přímo nedotýkaly. 

 Konkrétní případ této nevole se projevil během mírové konference v Paříži při vytváření 

Paktu Společnosti národů. Desátý článek, zavazující členské státy hájit územní celistvost a 

politickou nezávislost všech členů Společnosti národů proti vnějšímu útoku, zde zůstal 

zachován v navrhované podobě i přes odpor kanadských zástupců včetně premiéra Bordena, 

kterému se dokonce jevil v rozporu s jinými částmi Paktu.246 Americký prezident Wilson 

považoval článek za srdce celého dokumentu, neboť pro všechny členy Společnosti národů 

symbolizoval závazky podílet se na společném postupu proti případnému agresorovi.247 Ve 

snaze desátý článek vynechat pokračovali i delegáti Meighenovy vlády, protože stále panovaly 

obavy, že závazky kolektivní bezpečnosti ve Společnosti národů přivedou Kanadu do dalších 
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evropských konfliktů.248 Pro svou kritiku problematického článku ovšem moc podpory 

nezískali a to ani od ostatních dominií.249 

 V srpnu roku 1922 byli vysláni do Švýcarska na třetí Shromáždění Společnosti národů 

kanadští zástupci Ernest Lapointe a ministr financí William Fielding.250 Oba se od sebe lišili 

svým postojem k zahraniční politice. Zatímco Lapointe doufal, že Kanada ukáže v Ženevě svou 

nezávislost na mezinárodním poli, Fielding byl znám svým proimperiálním smýšlením, kdy 

nepovažoval řízení zahraniční politiky z Londýna za nic špatného a stavěl se dokonce proti 

samostatnému kanadskému diplomatickému zastoupení ve Washingtonu.251 Rozdílnost obou 

politiků viděli někteří historici jako příklad rovnováhy, kterou se snažil Mackenzie King v této 

delegaci dosáhnout.252 Faktem ovšem je, že kanadský premiér neměl po kritice toho, že se 

předchozích kanadských delegací na Shromážděních Společnosti národů neúčastnil žádný 

frankofonní politik lepší možnost, než poslat do Ženevy Lapointeho, jinak by totiž mohl ztratit 

podporu Québeku. Fielding jako druhý člen delegace zase umlčel kritiku přílišného vlivu 

frankofonní části země.253 

 Oba delegáti chtěli nejprve navázat na kanadské zástupce, snažící se na dvou předešlých 

Shromážděních Společnosti národů v letech 1920 a 1921 vyřadit z Paktu desátý článek.254 Záhy 

si Lapointe i Fielding uvědomili, že úplné vynechání článku nebude možné, jelikož k tomuto 

kroku Francouzi nikdy nepřistoupí.255 Před jejich odjezdem vypracoval Loring Christie, v té 

době stále ještě premiérův hlavní poradce pro zahraniční záležitosti, memorandum, kde radil, 

aby se delegáti v Ženevě zaměřili spíše na drobné změny článku.256 Fielding se rozhodl 

podporovat dodatek, ve kterém by se zohlednila geografická a politická možnost států 

zasáhnout v případě vojenské agrese proti jednomu z členů Společnosti národů, což by mohlo 

sloužit jako výmluva proti kanadské intervenci v evropských záležitostech.257 Jakékoli změny 

v desátém článku však nepodporovala francouzská delegace, která je zdržela na příští rok.258 

 Před čtvrtým Shromážděním Společnosti národů navrhla Ottawa diskusi v Londýně 

ohledně dodatku k desátému článku Paktu za přítomnosti britských i dominiálních delegátů, 
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chystajících se do Ženevy, s cílem dosáhnout v této záležitosti nejlépe jednomyslnosti napříč 

Britským impériem.259 Kanaďané prosazovali přidání pasáží o „zohlednění politických a 

geografických poměrů každého státu“ a že „žádný člen není povinen se účastnit jakéhokoli 

válečného aktu bez souhlasu svého parlamentu, zákonodárného sboru nebo jiného 

zastupitelského orgánu“.260 Proti těmto úpravám protestoval lord Cecil, jenž se domníval, že 

kanadským cílem je skrze ně zmírnit odmítavý postoj Spojených států amerických ke členství 

ve Společnosti národů, ale pokud by změny takto prošly, způsobily by podle něj „více škody, 

než užitku“.261  

 Navrhovaná diskuse dominiálních státníků se měla uskutečnit na konci srpna roku 1923, 

ale kanadští delegáti ministr spravedlnosti Lomer Gouin a ministr železniční a říční dopravy 

George Graham se jí z časových důvodů nakonec nemohli zúčastnit a vyrazili rovnou do 

Ženevy.262 Zde se jasně ukázalo, že většina členských států Společnosti národů je proti 

jakýmkoli návrhům na změnu desátého článku. Gouin s Grahamem se tak rozhodli žádat aspoň 

přijetí rezoluce interpretující článek ve smyslu dřívějších kanadských návrhů, což mělo větší 

naději na úspěch.263 Pro tuto rezoluci sice hlasovaly všechna dominia, Velká Británie i Francie 

ale jednomyslnosti, potřebné pro trvalou změnu, se nedosáhlo z důvodu záporného hlasu Persie. 

Rezoluce se tak stala pouze praktickým výkladem mezinárodního názoru na desátý článek 

Paktu.264 Dlouhodobé kanadské snažení mělo tedy jen kosmetické výsledky. Za částečný 

úspěch lze alespoň považovat přihlédnutí členských států ke kanadskému výkladu článku, kdy 

pro případnou intervenci ve prospěch napadeného člena Společnosti národů měla hrát hlavní 

roli geografická vzdálenost a politický souhlas domácí vlády a parlamentu.265  

 Lord Cecil sice vždy vystupoval proti kanadské snaze o změnu článku, ale přišel 

s alternativním řešením. Připustil, že desátý článek Paktu by se mohl stát nadbytečným, pokud 

by členské státy přijaly tzv. Smlouvu o vzájemné pomoci (Treaty of Mutual Assistance).266 

Tento dokument, jehož byl lord Cecil spoluautorem, přiznával velké pravomoci Radě 

Společnosti národů, která by mohla určit ekonomická i vojenská opatření proti případnému 
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agresorovi. Podle Výboru imperiální obrany (Committee of Imperial Defence) to však bylo 

v rozporu s Paktem, podle něhož měla mít Rada spíše poradní funkci a akci proti agresorovi 

pouze doporučit. Tajemník výboru Maurice Hankey proto doporučil britské vládě, aby smlouvu 

nepřijala, ale před oficiálním odmítnutím toto rozhodnutí ještě konzultovala s dominii.267 Dne 

23. května roku 1924 informoval ministr pro kolonie James Henry Thomas generálního 

guvernéra v Kanadě o odmítavém britském postoji ke smlouvě a tázal se, zda s ním Ottawa 

souhlasí.268 Na konci května roku 1924 se britský kabinet usnesl, že Smlouvu o vzájemné 

pomoci nepřijme.269 V červnu dorazila z Kanady souhlasná odpověď, neboť se tamní vláda 

domnívala, že ani pokud by byla smlouva přijata „neodvrátila by nebezpečí války ani by 

nepřinesla žádné užitečné omezení zbrojení“.270  

 Po odmítnutí Smlouvy o vzájemné pomoci hledala britská labouristická vláda jinou 

alternativu. Její předseda Ramsay MacDonald vystoupil 4. září 1924 na pátém Valném 

shromáždění Společnosti národů s projevem, ve kterém podporoval řešení případných 

mezinárodních sporů pomocí arbitráže, volal po odzbrojovací konferenci a přijetí Německa do 

Společnosti národů.271 V průběhu dalších jednání byl připravován Protokol na mírové řešení 

mezinárodních sporů (Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes), známý 

rovněž jako Ženevský protokol (Geneva Protocol), podle něhož existovaly tři zásady řešení 

případných sporů: 1) povinná arbitráž, 2) sankce a 3) svolání odzbrojovací konference.272 Na 

začátku října byl i za přítomnosti všech dominiálních zástupců v Ženevě jednomyslně přijat a 

doporučen vládám ke schválení. Kanadský delegát Raoul Dandurand vyjádřil však ve svém 

projevu pochybnosti o jeho účinnosti, když zmínil, že zatímco v Kanadě přemýšlí o míru, 

Evropa je „ozbrojeným táborem, uvažujícím o válce“. Obyvatelé nejstaršího britského dominia 

naproti tomu podle něj žili „v ohnivzdorném domě daleko od hořlavých materiálů“.273 

Dandurandův proslov připomínal svými argumenty rétoriku Oscara Douglase Skeltona, který 

byl tehdy v Ženevě také přítomen, ale neexistuje přímý důkaz, že se na znění projevu podílel.274 

 Po volbách na podzim 1924 se vrátili k moci ve Velké Británii konzervativci. Staronový 

premiér Stanley Baldwin informoval na konci prosince téhož roku prostřednictvím nového 
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270 Governor General to Colonial Secretary, Ottawa, June 12, 1924, doc. No. 500, in: CLARK, Vol. 3, s. 539. 
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2009, s. 299. 
272 MacFARLANE, s. 65. 
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ministra pro kolonie Leopolda Ameryho vlády dominií o záměru uspořádat zvláštní imperiální 

konferenci, kde by se diskutoval postoj Britského impéria k Ženevskému protokolu. Jelikož se 

jednalo o naléhavé téma, které se mělo rozhodnout nejlépe před dalším setkáním Rady 

Společnosti národů v půlce března 1925, doporučoval osobní přítomnost dominiálních 

premiérů.275 To se Mackenzie Kingovi nezdálo reálné, jelikož mu předkládaný termín 

nevyhovoval vzhledem k zasedání domácího parlamentu. Navrhoval proto výměnu postojů 

telegraficky.276 

 V lednu 1925 vypracoval Skelton memorandum, ve kterém se detailně zabýval cestou 

ke vzniku Ženevského protokolu a jeho podrobnou analýzou. Hlavní důvody pro přijetí viděl 

v potřebě jasného plánu na odmítnutí války, oceňoval propojení arbitráže, bezpečnosti a 

odzbrojení i způsob, jakým protokol doplňoval Pakt Společnosti národů. Výhodu viděl i 

v možnostech jeho doplňování pomocí dodatků. Celkově ho tak považoval za lepší variantu než 

Smlouvu o vzájemné pomoci.277 Argumenty proti přijetí protokolu spatřoval v nevyjasnění 

spravedlivých a nespravedlivých sporů a jeho principech, které se rozcházely s Paktem, protože 

zatímco podle Paktu potřebovala Rada Společnosti národů vždy většinu k přijetí rozhodnutí, 

protokol umožňoval za určitých okolností dvou třetinovou většinu.278 Obával se také selhání 

odzbrojovacích tendencí, jelikož státy jako „Francie a Československo by pravděpodobně 

stejně považovaly zvláštní bezpečnostní smlouvy za nezbytné“.279 Dne 2. února 1925 

diskutoval Mackenzie King při večeři se svými ministry a poradci i za přítomnosti Skeltona 

Ženevský protokol, který se rozhodli nepřijmout. Obávali se hlavně nevýhod, které z něj mohly 

pro Kanadu plynout z důvodu absence Spojených států amerických ve Společnosti národů.280 

 Na začátku března 1925 se britská vláda rozhodla po analýze zpracované Výborem 

imperiální obrany Ženevský protokol nepřijmout.281 Poté, co byla o tomto rozhodnutí Kanada 

informována, zaslala do Londýna odpověď, že její vláda dospěla ke stejnému závěru.282 Protože 

ostatní dominia měla totožný názor, přáli si Britové vědět, zda by mohl jejich pohledy 

prezentovat ministr zahraničí Austen Chamberlain při odmítnutí protokolu v Radě Společnosti 
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281 TNA, CAB 23/49/21, Cabinet 12 (25), Conclusions of a Meeting of the Cabinet held at the House of Commons, 

S.W.1., on Monday, March 2nd, 1925, at 4 P. M, f. 1. 
282 Governor General to Colonial Secretary, Ottawa, March 7, 1925, doc. No. 510, in: CLARK, Vol. 3, s. 551. 



52 
 

národů. Kanada s prohlášením souhlasila, ale za podmínky, aby Chamberlain zdůraznil, že 

dostal od dominií oprávnění mluvit jejich jménem.283  

 Hlavním cílem všech předchozích pokusů o zavedení kolektivní bezpečnosti bylo 

vyhnout se válce. Britové po odmítnutí Ženevského protokolu přišli s jiným plánem, kterým 

mělo být v polovině dvacátých let usmíření Francie s Německem přijetím garancí jejich 

hranic.284 Krátce po odmítnutí Ženevského paktu informoval Amery dominia o tom, že vláda 

Jeho Veličenstva se začala detailně zabývat německým návrhem bezpečnostního paktu z ledna 

téhož roku. Připomínal ovšem, že se projekt nachází stále jen ve fázi výměny názorů a detailní 

smlouva ještě není připravována.285 Společně s Francouzi Britové začali na nové alternativě 

pracovat na konci března 1925.286 V červnu 1925 však Mackenzie King v domácím parlamentu 

prohlásil, že jeho země součástí navrhovaného bezpečnostního paktu nebude.287  

 Finální rozhovory k doladění garanční smlouvy probíhaly v říjnu 1925 ve švýcarském 

Locarnu bez účasti zástupců dominií. Dne 15. října informoval ministr pro dominia288 zámořské 

představitele o schválení návrhu bezpečnostního paktu v Locarnu.289 Smlouva o vzájemných 

zárukách (Treaty of Mutual Guarantee) mezi Německem, Francií, Belgií, Velkou Británií a 

Itálií, někdy též známá jako Rýnský garanční pakt (Rhine Security Pact), potvrzovala územní 

status quo západních hranic Německa po Versailleské mírové smlouvě. Na dotaz tisku, zda se 

k paktu Kanada připojí, odpověděl na konci října 1925 Mackenzie King vyhýbavě. Tvrdil, že 

domácí parlament se Smlouvou o vzájemných zárukách bude zabývat, až poté, co dorazí 

oficiální žádost, aby se Kanada připojila k jejímu schválení. Podobně mluvil i jeho 

konzervativní rival Arthur Meighen, podle něhož nebyla vzhledem k blížícím se všeobecným 

volbám otázka ratifikace bezpečnostního paktu na pořadu dne.290 

 Když Amery do Ottawy v listopadu 1925 oznamoval datum 1. prosince téhož roku jako 

den slavnostního podepsání smlouvy, potvrdil už dřívější stanovisko, že podle devátého článku, 

který Britové do smlouvy zařadili ve snaze předejít komplikacím se zámořskými celky, 

neukládá Rýnský garanční pakt žádné závazky na dominia nebo Indii, pokud je jejich vlády 
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samy nepřijmou.291 Předtím, než zaujmou dominia oficiální postoj, se měla celá záležitost ještě 

prodiskutovat na imperiální konferenci, která se plánovala na červen nebo začátek října příštího 

roku.292  

 Vláda Mackenzie Kinga po podzimních volbách roku 1925 s verdiktem, jak se 

k záležitosti postavit, nespěchala, ale bylo zřejmé že s možností připojení se k paktu 

nesouhlasí.293 V lednu 1926 řešil tuto situaci kanadský kabinet. Nakonec se usnesl nepřijmout 

v Evropě žádné jiné závazky, než Kanada dosud měla.294 Při svém rozhodnutí vycházeli jeho 

členové z memoranda připraveného Skeltonem, podle něhož britské garantování hranic 

v Evropě znamenalo potvrzení toho, že žádná společná imperiální politika neexistuje a nikdy 

neexistovala, neboť Britské „impérium není jedním státem, ale skupinou států, z nichž každý 

má vlastní sousedy, problémy na hranicích a jeho vlastní zahraniční politika tomu musí 

odpovídat“.295 Podobný názor začal podporovat dokonce i někdejší obhájce myšlenky 

imperiální jednoty v zahraničních záležitostech, bývalý premiérův poradce Loring Christie, 

který se stal po Locarnu téměř ze dne na den velkým kanadským izolacionistou.296 Úvahy o 

zahraniční politice byly ale odloženy až na imperiální konferenci, jelikož v létě roku 1926 

propukla v Kanadě politická krize.297 
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3. kapitola 

Aféra King-Byng298 

 

3.1. Britský generální guvernér v Kanadě 

Jednou z událostí, která ovlivnila britsko-kanadské vztahy ve dvacátých letech 20. století byla 

konstitucionální krize z roku 1926, kterou v kanadské historiografii nalezneme pod názvem 

King-Byng Affair.299 Její označení vzniklo podle jmen dvou hlavních aktérů. Vedle kanadského 

ministerského předsedy jím byl britský generální guvernér Julian Hedworth George Byng, 

pozdější první vikomt Byng z Vimy. Během vládní krize roku 1926 odmítl tento generální 

guvernér vyhovět premiérově požadavku na rozpuštění parlamentu a vypsání nových voleb. 

Místo toho si zvolil jiný postup, čímž zasáhl výrazným způsobem do kanadské vnitřní politiky. 

Generální guvernér v tehdejší době zastupoval v Kanadě britského panovníka a zároveň 

britskou vládu. Kromě toho měl na starosti komunikaci s ministerstvem pro kolonie, později 

s nově vytvořeným ministerstvem pro dominia. Z tohoto důvodu hrál důležitou roli na kanadské 

vnitropolitické scéně, ale se silnější mocí vlády v Ottawě se jeho funkce jevila jako stále slabší 

a více formální. Kvůli rostoucí kanadské autonomii byl častěji spíše vnímán jako imperiální 

úředník a jeho pozice čekala až do roku 1926 na přesnější vymezení.300 

Tento post zastával v letech 1921–1926 polní maršál Julian Hedworth George Byng, 

pozdější první vikomt Byng z Vimy. Tento muž se narodil 11. září 1862 v Hertfordshire ve 

Velké Británii. Za sebou měl úspěšnou vojenskou kariéru, během níž sloužil v Indii i v Búrské 

válce. Svou popularitu v Kanadě si získal během první světové války, jelikož od roku 1916 

velel kanadským silám na západní frontě. V roce 1917 je vedl do proslulé bitvy o hřeben Vimy, 

kde Kanaďané porazili německé jednotky. Podle svého velitele se pak jeho vojáci hrdě 

označovali jako Byng boys.301 Po válce byl za svou službu povýšen na generála a stal se 

baronem z Vimy. Když mu v roce 1921 nabídl ministr pro kolonie Winston Churchill úřad 

generálního guvernéra Kanady, byl nadšen a jeho manželka dokonce poznamenala, že ho nikdy 

předtím neviděla šťastnějšího.302  

 
298 Tato kapitola částečně vychází z publikovaného článku autora: ŠUBRT, M., The King-Byng Affair and 
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300 DAWSON, R. M., Constitutional Issues in Canada: 1900–1931, London 1933, s. 66. 
301 COWAN, J., Canada’s Governors-General 1867–1952, Toronto 1952, s. 112. 
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Oficiálně se ujal svého nového úřadu v srpnu roku 1921 a v Kanadě se mu dostalo velmi 

vřelého uvítání. Tehdejšímu kanadskému premiérovi Arthuru Meighenovi se při jejich setkání 

prý omluvil za svou nezkušenost z podobného úřadu a varoval ho, že se určitě dopustí chyb.303 

Když Meighen končil v úřadu ministerského předsedy, řekl mu lord Byng větu: „Jste můj 

poradce pro ústavní záležitosti a já musím jednat na základě vašich doporučení“.304 I nový 

premiér Mackenzie King neměl důvod se domnívat, že by generální guvernér, jehož také 

považoval za svého přítele, mohl konat v rozporu s jeho radami. Jejich vzájemný vztah mezi 

lety 1922 až 1925 lze považovat za plný respektu a porozumění a premiér o generálním 

guvernérovi mluvil jen v superlativech.305 

 

3.2. Vnitropolitická situace v Kanadě po volbách v roce 1925 

Začátek vnitropolitické krize v Kanadě můžeme spatřit po volbách v roce 1925. Stávající 

ministerský předseda doufal v pokračování vlády své Liberální strany, která byla u moci od 

roku 1921, kdy vystřídala desetiletí vlád Konzervativní strany. Po sečtení výsledků 29. října 

1925 ale ani jedna ze stran nezískala většinu a poměr sil vypadal v parlamentu následovně: 117 

míst měli obsadit konzervativci, 100 křesel připadlo liberálům, 23 Progresivní straně Kanady a 

zbytek si rozdělili labouristé a nezávislí kandidáti.306 Pro Mackenzie Kinga se stal výsledek 

voleb prohrou, kterou rozhodně neočekával. Domníval se, že získá s liberály pohodlnou většinu 

a za případné podpory progresivistů bude jeho pozice ještě silnější, ale Liberální strana naopak 

ztratila oproti předchozím volbám 16 mandátů a její předseda dokonce nebyl zvolen ani ve 

svém vlastním volebním obvodě North York.307 

V období mezi 30. říjnem a 4. listopadem roku 1925 se několikrát sešel s generálním 

guvernérem, aby s ním řešil povolební situaci. Při první schůzce s lordem Byngem reálně 

zvažoval svou rezignaci na post premiéra, ale oficiálně jí generálnímu guvernérovi nepředložil, 

přestože s tímto stanoviskem lord Byng souhlasil.308 Rezignace se od premiéra čekala i z toho 

důvodu, že je v Kanadě tradicí, i když ne zavazující, že možnost sestavit vládu s důvěrou by 

měl dostat předseda vítězné strany ve volbách. Na druhém vzájemném setkání ale Mackenzie 
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King sdělil lordu Byngovi rozhodnutí zůstat ve funkci a žádat dolní sněmovnu parlamentu 

v Ottawě o důvěru. Generální guvernér se ho snažil přesvědčit, aby zůstal u svého původního 

plánu a důstojně odstoupil. Argumentoval mu výsledkem voleb a ziskem počtu křesel opoziční 

Konzervativní strany oproti předchozím volbám, ale premiér už svůj názor nehodlal měnit.309 

Večer 4. listopadu 1925 vydal Mackenzie King oficiální prohlášení, kde shrnul výsledky 

jednání s lordem Byngem. Představil zde tři možnosti, které mohl generální guvernér učinit: 1) 

rozpustit parlament, což by byla cesta k dalším volbám, 2) pověřit vůdce nejsilnější strany o 

sestavení nové vlády nebo 3) svolat parlament na nejbližší možné datum, aby stávající premiér 

mohl usilovat o pokračování dosavadní administrativy. Podle Mackenzie Kinga byla 

nejvhodnější poslední z možností, neboť se domníval, že možnost vládnout nemá mít 

automaticky nejsilnější strana, ale zformovaná většina v parlamentu.310 Generální guvernér dal 

během jednání premiérovi najevo, že první možnost se mu vůbec nelíbí. Nepřál si rozpuštění 

parlamentu, protože podle něj Kanaďané nechtěli další volby.311 Zase byl viditelně nakloněný 

druhé možnosti, aby příležitost sestavit vládu dostal Meighen. Mackenzie Kinga proto přátelsky 

upozorňoval, aby možnost rezignace zvážil, protože při trvání na pokračování jeho vlády by 

byl příliš odkázán na podporu progresivistů a nezávislých poslanců.312 Přestože generální 

guvernér zastával odlišný názor než premiér, nakonec se mu rozhodl vyhovět, ale trval na tom, 

že nesmí učinit žádná politická rozhodnutí, dokud nezíská důvěru v parlamentu.313 Rozdílné 

pohledy na řešení povolební situace se pak staly hlavní příčinou jejich sporu během krize v létě 

následujícího roku.314 

Parlament v Ottawě se sešel až na začátku ledna 1926. Mackenzie King se v tu dobu 

kvůli ztrátě svého místa v dolní sněmovně nacházel ve své kanceláři a doufal, že řečnické 

schopnosti jeho blízkého spolupracovníka a tehdejšího předsedy dolní sněmovny Ernesta 

Lapointeho mu pomohou k získání důvěry pro jeho pokračující vládu.315 To se sice nakonec 

povedlo a premiér mohl pokračovat ve funkci, ale musel se spoléhat na podporu progresivistů 

a několika dalších poslanců.316 Mohl proto jen doufat, že vláda vydrží dostatečně dlouhou dobu, 

aby mohl požadovat vyhlášení nových voleb, které by mu zajistily silnější pozici. 
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3.3. Vládní krize a zásah lorda Bynga 

Nestabilní pozice vzniklé vlády se snažili využít zástupci početné opozice. Henry Herbert 

Stevens, poslanec z Konzervativní strany, zvolený za obvod Vancouver, byl na začátku února 

roku 1926 připraven konfrontovat vládu se závažným problémem, týkající se korupčního 

jednání u celních úředníků a pašování alkoholu u kanadsko-amerických hranic. O půlnoci mezi 

2. a 3. únorem 1926 vystoupil Stevens v parlamentu s projevem, kde obvinil členy vlády 

z korupce a kriminálního jednání. Podle jeho slov premiér, ministr spravedlnosti Lapointe a 

další ministři o dotyčném stavu věděli a nic proti němu nepodnikli.317 Požadoval proto 

vytvoření zvláštního parlamentního výboru, který by celou záležitost vyšetřil. Následně došlo 

k ustanovení sněmovního vyšetřovacího výboru o devíti členech, od něhož se očekávalo, že k 

celé věci vytvoří zprávu.318 

 Události v Kanadě zaregistroval i britský ministr pro dominia Leopold Stennett Amery. 

Lord Byng ho však neinformoval o politické situaci v zemi moc podrobně ani příliš často. 

Memorandum o povolebním vývoji zaslal do Londýna až po ustanovení vlády 18. ledna 

1926.319 Proto ho také Amery 12. února 1926 požádal v tajném telegramu o zasílání průběžných 

zpráv o vývoji situace, neboť chtěl mít v této věci jasnější přehled. Vnitropolitické situaci 

v Kanadě totiž věnoval v rámci Britského impéria velkou pozornost.320  

 Dne 18. června 1926 byla dlouho očekávaná zpráva sněmovního vyšetřovacího výboru 

hotova a představena, ale konzervativci byli jejím zněním zklamáni.321 Tvrdilo se v ní, že celní 

úředníci nepracují efektivně a ministr, pod kterého daný úsek spadal, nenaplnil zodpovědnost 

svého úřadu.322 Stevens se nehodlal se závěry zprávy smířit a požadoval přidání pozměňovacího 

návrhu, který by vinil z korupce celou vládu.323 Dne 25. června 1926 bylo při hlasování ohledně 

pozměňovacích návrhů ke zprávě vyšetřovacího výboru jasné, že opozičním konzervativcům 

se podařilo přetáhnout na svou stranu stále více členů Progresivní strany. Pokud by 

progresivisté přestali podporovat vládu, znamenalo by to její pád. Mackenzie King se proto 26. 

června 1926 po poradě se svými spolupracovníky rozhodl vydat za generálním guvernérem a 
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žádat u něj rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb. Dokonce už instruoval ministry, 

aby se dohodli na datu voleb, ale události pro něj nabraly nečekaný směr.324 

Lord Byng se totiž rozhodl premiérovu požadavku nevyhovět. Předtím se v historii 

Kanady stalo jen ve velmi výjimečných případech, aby generální guvernér odmítl jednat na 

základě přání ministerského předsedy. Všechny tyto ojedinělé záznamy navíc pocházely 

z devatenáctého století.325 Z tohoto důvodu bylo Byngovo odmítnutí premiérova návrhu 

neočekávané. Na druhou stranu ale nikdy předtím nenastala situace, aby premiér žádal nové 

volby teprve půl roku od ustanovení vlády.326 Pro samotného generálního guvernéra se jednalo 

o logický krok, protože v listopadu předchozího roku mu Mackenzie King tvrdil, že má právo 

setrvat ve funkci premiéra, jelikož spoléhal na důvěru v parlamentu, ale ta mu v červnu 1926 

skončila.327 

Mackenzie King se lorda Bynga snažil při několika společných setkáních přesvědčit, že 

generální guvernér nemá důvod odmítnout požadavek kanadského premiéra. Dokonce mu 

navrhl, aby celou záležitost ještě konzultoval s britským ministerstvem pro dominia, což lord 

Byng rezolutně odmítl, neboť byl přesvědčen, že po pěti letech svého působení v Kanadě zná 

místní situaci lépe než kdokoli v Londýně.328 Když Mackenzie King uviděl, že se svou žádostí 

na rozpuštění parlamentu neuspěje, rozhodl se 28. června 1926 nepokračovat dál jako 

premiér.329 V telegramu z téhož dne oznámil generálnímu guvernérovi svou rezignaci. 

Vzkazoval mu zde také, že odmítnutí rady kanadského premiéra může mít další vážné důsledky. 

Podle jeho názoru měl generální guvernér žádat v této věci instrukce z ministerstva pro dominia 

v Londýně, protože byl do Kanady vyslán britskou vládou.330  

Skutečnost, že premiér proslulý obhajobou nezávislosti Kanady na její mateřské zemi 

přišel s tímto návrhem, je zarážející. Premiérův životopisec Herbert Blair Neatby dokonce 

poznamenal, že dosud „posvátný princip kanadské autonomie“ byl v tomto případě porušen 

kvůli potřebě rozpuštění parlamentu.331 S jinou verzí přišel kanadský právní expert Eugene 

Forsey, domnívající se, že se jednalo od Mackenzie Kinga o promyšlený tah. Pokud by totiž 
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ministr pro dominia poslal zpět do Ottawy instrukce, že odmítnutím premiérova požadavku se 

lord Byng dopustil špatného rozhodnutí, mohl ještě generální guvernér svůj názor změnit a 

přistoupit na rozpuštění parlamentu. Kdyby se naopak Amery vyjádřil ve smyslu, že odmítnutí 

žádosti bylo správným činem, mohl by ministerský předseda argumentovat, že Londýn zasahuje 

do čistě kanadské záležitosti.332 Forsey se proto přiklání na stranu generálního guvernéra, který 

se podle něj rozhodl zcela správně.333 Sám Mackenzie King pak svůj návrh popsal jako „rytířské 

gesto, které mělo generálnímu guvernérovi zabránit udělat chybu, které se dopouštěl“.334  

Lord Byng se v reakci na tuto zvláštní žádost snažil vysvětlit svoje další jednání. Podle 

jeho názoru měl dostat příležitost sestavit vládu vůdce opozice Arthur Meighen. Přestože se 

Mackenzie King domníval, že toho nebude předseda Konzervativní strany schopný, generální 

guvernér upřednostňoval využít všech vhodných možností před unáhleným vyhlášením nových 

voleb.335 Lord Byng se dotázal Meighena, zda by byl ochoten sestavit vládu. Když od něj dostal 

kladnou odpověď, jmenoval ho následně 29. června 1926 premiérem.336 Téhož dne se setkal i 

s předsedou progresivistů Robertem Forkem, který ho ujistil, že Progresivní strana zatím 

nepodporuje rozpuštění parlamentu a je připravena podpořit novou administrativu 

v pokračování vyšetřování korupce u celních úředníků.337 

Byngův přístup během krize vyvolával rozporuplné reakce v Kanadě i ve Velké Británii. 

Nově jmenovaný premiér Meighen se domníval, že lord Byng jednal v celé věci správně.338 

Britský ministr pro dominia Amery se zase proti Byngovu postupu vymezil a na půdě britské 

dolní sněmovny 29. června 1926 prohlásil, že Britové nemohou zasahovat do vnitřních 

záležitostí dominií.339 V té době nebyl ovšem o situaci podrobněji informován, jelikož mu lord 

Byng poslal o den dříve pouze stručný telegram, kde oznámil své rozhodnutí odmítnout 

rozpuštění parlamentu, učiněné z jeho pohledu v nejlepším zájmu Kanady a seznamoval ho s 

rezignací Mackenzie Kinga.340 
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V další zprávě do Londýna ze dne 30. června 1926 se lord Byng rozhodl ministrovi pro 

dominia své jednání vysvětlit podrobněji. Tvrdil, že generální guvernér má právo odmítnout 

požadavek premiéra, pokud se domnívá, že se jedná o nesprávné řešení, které není v zájmu 

země ani jejího lidu.341 Zdůvodňoval také vlastní rezolutní odmítnutí návrhu Mackenzie Kinga, 

aby své rozhodnutí předtím konzultoval s ministerstvem pro dominia. Byng se domníval, že 

případný návrh řešení situace ze strany britské vlády by ji samotnou postavil do pozice, kdy by 

to obyvatelé Kanady mohli brát jako zásah Velké Británie do svých vlastních vnitropolitických 

záležitostí.342 Následujícího dne formuloval Amery generálnímu guvernérovi odpověď, kde 

přiznal, že se nacházel v těžké situaci a vyjádřil mu svou podporu.343 Kopie korespondence s 

generálním guvernérem se přes ministerstvo pro dominia dostala až do Buckinghamského 

paláce, kde ji četl i samotný král Jiří V., podle kterého generální guvernér „jednal ústavně a 

pravděpodobně udělal správnou věc“.344 Později při rozhovoru s Mackenzie Kingem během 

imperiální konference hájil panovník svůj názor, že lord Byng udělal správnou věc, když se 

rozhodl nekonzultovat svůj postup s vládou v Londýně, neboť by generální guvernér měl jednat 

na základě svého vlastního úsudku, ale pak také nést za své konání osobní zodpovědnost.345 

Na začátku července 1926 se schylovalo k hlasování o důvěře pro Meighenovu vládu. 

V té době byl v Kanadě politický systém nastavený tak, že člen vlády se vzdal svého místa 

v dolní sněmovně a podstoupil doplňovací volby, což ovšem Meighen a jím jmenovaní ministři 

neučinili, protože pokud by rezignovali na svá křesla v parlamentu zcela určitě by se jim při 

hlasování nepodařilo zajistit si důvěru pro svou budoucí vládu. Předchozí ministr spravedlnosti 

Ernest Lapointe proti tomu protestoval a kritizoval Meighena z protiprávního postupu.346 Ráno 

2. července 1926 se mělo v parlamentu rozhodnout, zda nová vláda dostane důvěru. Po kritice 

liberálů bylo Meighenovo místo prázdné a byl to právě jeden hlas, který rozhodl o výsledku 

hlasování.347 Když byl výsledný poměr 96 ku 95 pro nedůvěru vládě ohlášen, vystoupil 

poslanec Thomas William Bird z Progresivní strany a rozpačitě prohlásil, že udělal ve svém 

hlasování chybu a hlasoval omylem proti. Ovšem rozhodnutí už bylo platné. Meighen tak 

 
341 TNA, DO 121/60, Private letters addressed to Lord Byng of Vimy, Governor-General, when he declined to 

dissolve Parliament at the request of the Canadian Prime Minister, Mr Mackenzie King, Copy of Telegram 

(Cypher) to the Secretary of State for Dominion Affairs from the Governor General, Ottawa 30 th, 1926, f. 11. 
342 Tamtéž, Copy of Telegram (Cypher) to the Secretary of State for Dominion Affairs from the Governor General, 

Ottawa 30th, 1926, f. 12. 
343 TNA, CAB 24/180/64, Cabinet, Canadian Political Crisis, Note by the Secretary of State for Dominion Affairs, 

Parahprase Telegram from the Secretary of State for Dominion Affairs to the Governor General of Canada, 1st 

July, 1926, f. 334.  
344 TNA, DO 117/20, Lord Stamfordham to M. E. Antrobus, Buckingham Palace, 2nd July, 1926, f. 32. 
345 LAC. Diaries, Tuesday, November 2, 1926, f. 4737. 
346 FORSEY, s. 138.  
347 Tamtéž, s. 139. 



61 
 

nakonec nedostal pro svou vládu důvěru kvůli nešťastné shodě okolností.348 Vydal se proto 

následně za generálním guvernérem s návrhem na rozpuštění parlamentu a vypsání nových 

voleb. Lord Byng tak čelil stejnému požadavku od kanadského premiéra už podruhé za velmi 

krátkou dobu, ale tentokrát se rozhodl ministerskému předsedovi vyhovět. 

Poté, co Meighenova vláda nedostala důvěru, zaslal Mackenzie King, v té době už 

vůdce opozice, lordu Byngovi telegram, kde mu připomínal, že nastala situace, před kterou 

varoval. Připomínal svou radu, že Meighenovi neměla být dána možnost sestavit vládu, se 

kterou nemohl získat důvěru.349 Generální guvernér na tuto zprávu zareagoval a zaslal 

předsedovi Liberální strany kopii jeho korespondence s Londýnem, kde už všechny své 

pohnutky vysvětloval.350  

Přibližně ve stejné době zaslal Byngovi povzbuzující zprávu bývalý kanadský premiér 

Robert Borden, který mu vzkázal, že ať už bude povolební vývoj v Kanadě jakýkoli, lord Byng 

už bude navždy vnímán jako „muž vedený nejvyššími ideály povinnosti, obdařený morální 

statečností je prosadit“.351 Byng si toho cenil, ale byl si vědom, že jeho rozhodnutí bude 

potřebovat hlubší analýzu. Rozhodl se proto 17. července 1926 odeslat do Londýna telegram, 

kde se snažil popsat celou vzniklou situaci, při které hrál tak aktivní úlohu. Znovu se pokusil 

objasnit své rozhodnutí, učiněné podle něho pouze v nejlepším zájmu Kanady. Své jednání 

navíc považoval za plně odpovídající „zodpovědnosti svého úřadu“.352 

Nové volby se měly uskutečnit 14. září 1926. Oba lídři soupeřících stran se ve svých 

volebních kampaních zaměřili na dvě rozdílná témata. Zatímco Meighen, doufaje že voliče 

zaujme vnitropolitickými záležitostmi, vinil liberály z korupce a jejich špatného vládnutí. 

Mackenzie King se snažil odvést od těchto problémů pozornost a velmi rázně se zaměřil na 

konstitucionální otázky a postup lorda Bynga, kterého obviňoval z pokusu přivést Kanadu 

zpátky ke kolonii. Vůdce liberálů sliboval pokračovat v boji za nezávislou Kanadu, který 

započal jeho děd v roce 1837. Tato rétorika byla sice přehnaná, ale ukázala se jako velmi 

účinná.353 Voliči neznali přesný vývoj situace, ale zaregistrovali jednání generálního guvernéra, 

které bylo chápáno jako zásah Londýna do kanadských vnitropolitických záležitostí.354 
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Paradoxně se stalo přesně to, čeho se lord Byng obával a kvůli čemu nechtěl své rozhodnutí 

konzultovat s britskou vládou. Mackenzie Kingovi se z voleb roku 1926 podařilo učinit 

referendum o větší kanadské nezávislosti na Velké Británii.  

Po sečtení hlasů získali liberálové většinu 128 křesel a mohli pohodlně sestavit vládu. 

Konzervativci utrpěli porážku a získali 91 míst, progresivisté obsadili 20 křesel.355 Mackenzie 

King se mohl stát znovu premiérem, tentokrát s jasnou většinou v dolní sněmovně. Volby v září 

roku 1926 také rozhodly o tom, že se bude právě on a jeho spolupracovníci podílet na závěrech 

imperiální konference v Londýně o měsíc později, kde se mělo rozhodnout o dalším směřování 

Britského impéria a definovat status jeho jednotlivých částí. 

 Aféra King-Byng z roku 1926 znamenala pro další vývoj britsko-kanadských vztahů 

více, než je na první pohled patrné. Jedná se o neobvyklý případ v dějinách nejstaršího dominia, 

kdy se britský generální guvernér odmítl podřídit přání kanadského ministerského předsedy. 

Lord Byng se sice rozhodl jednat v mezích pravomocí svého úřadu a podle svého nejlepšího 

přesvědčení pro blaho kanadského lidu, ale závažné rozhodnutí, které v létě roku 1926 učinil, 

se obrátilo proti němu. Od té doby se mnoho kanadských historiků, politiků a právních expertů 

zabývalo otázkou, zda zvolil generální guvernér v dané situaci správné řešení. Podle Neatbyho 

viděl lord Byng vnitřní politiku Kanady jako souboj liberálů s konzervativci. Jelikož po volbách 

1925 považoval za jejich právoplatného vítěze Meighena, snažil se k předsedovi konzervativců 

také podle toho přistupovat. Odmítnutím návrhu Mackenzie Kinga se proto dopustil „správného 

rozhodnutí ze špatných důvodů“.356 Do nevýhodné pozice generálního guvernéra dostal i 

Arthur Meighen, jehož pokus o sestavení vlády skončil krachem. Podle kanadského historika 

Phillipa Wigleyho měl Meighen Byngovo pověření na sestavení vlády odmítnout a vést 

předvolební kampaň proti vládě Mackenzie Kinga, která se rozpuštěním parlamentu snažila 

vyhnout zodpovědnosti. Místo toho Meighenovo jednání vlastně zdiskreditovalo postup 

generálního guvernéra a vrátilo všechny trumfy zpět do rukou Mackenzie Kinga.357 Forsey 

naopak Meighena hájil, neboť se podle něj zachoval zcela logicky. Kromě toho, že předvolební 

kampaň se tehdy ještě nejevila jako nutná, se totiž vůdce konzervativců klonil na stranu 

generálního guvernéra a žádost Mackenzie Kinga považoval za protiprávní. Není proto divu, 

že neodmítl premiérský úřad, jinak by totiž stál na straně liberálního předsedy proti generálnímu 

guvernérovi.358  
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Lze konstatovat, že za rozšířením vnímání postupu lorda Bynga jako nepřiměřeného 

zásahu britského úředníka do kanadské vnitřní politiky, stojí pojetí výkladu této události 

tehdejším předsedou Liberální strany, který přečkal v roce 1926 vzniklou politickou krizi a 

dokázal ji nakonec proměnit ve svůj úspěch. Přestože to po jeho rezignaci dokonce vypadalo, 

že se jeho politická kariéra chýlí ke konci, dokázal se po dalších volbách vrátit jako premiér se 

silnější pozicí a mohl pokračovat ve své vizi mezinárodně nezávislé Kanady, zatímco 

Meighenova politická kariéra skončila. Po prohraných volbách rezignoval na funkci předsedy 

Konzervativní strany a vystřídal ho zde pozdější kanadský premiér Richard Bedford Bennett.359 

Ohledně pozice generálního guvernéra přišel historik Robert MacGregor Dawson 

s tvrzením, že se sice už po první světové válce změnila pozice generálního guvernéra v Kanadě 

na více formální, ale jeho počínání jako imperiálního úředníka bylo stále důležité. To však jeho 

činem v roce 1926 skončilo.360 Ačkoliv se o změně pojetí funkce generálního guvernéra v 

dominiích uvažovalo již delší dobu a přišla by nejspíš i bez sporu Mackenzie Kinga s lordem 

Byngem, přispěla aféra King-Byng k potřebě jasnějšího vymezení nové pozice generálního 

guvernéra během imperiální konference v Londýně na podzim roku 1926. Aféra King-Byng 

zaujímá proto v procesu utváření samostatnosti nejstaršího britského dominia na mateřské zemi 

roli historické události, díky které můžeme tuto problematiku lépe pojmenovat i vymezit. Ve 

svém důsledku přispěla nejen k urychlení tohoto procesu, čímž se stala jedním z klíčových bodů 

v cestě za kanadskou nezávislostí vůči mateřské zemi, ale také výraznou měrou pomohla 

politickým cílům liberálního předsedy. 
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4. kapitola 

Druhé období Mackenzie Kinga (1926–1930) 
 

4.1. Imperiální konference v roce 1926 

Brzy po svém volebním vítězství se vydal Mackenzie King do Londýna na imperiální 

konferenci, jejíž zahájení bylo na žádost krátce úřadujícího premiéra Arthura Meighena 

odloženo právě kvůli kanadským volbám. Nově tak setkání státníků z mateřské země a dominií 

mělo začít místo 5. října 1926 až o čtrnáct dní později.361 Premiéra doprovázel ministr 

spravedlnosti Ernest Lapointe. Tito dva muži tvořili jádro kanadské delegace, jejímiž dalšími 

členy byli podtajemník na ministerstvu zahraniční Oscar Douglas Skelton nebo kandidát na 

místo diplomatického zástupce ve Washingtonu Vincent Massey.362 

 Očekávání před cestou do Londýna nelze považovat za přehnaná. Jelikož Mackenzie 

King věnoval před konferencí více pozornosti domácím otázkám než těm imperiálním, nebyl 

na jednání dokonale připraven.363 Domníval se, že hlavní část bitvy o kanadskou autonomii už 

vyhrál na předešlé imperiální konferenci v roce 1923 a jeho prvořadým cílem byla především 

změna postavení generálního guvernéra v Kanadě. Naproti tomu Lapointe očekával od 

konference výraznější konstitucionální změny, jelikož on sám dlouhodobě podporoval ideu 

vidění Britského impéria jako společenství samostatných zemí, vystupujících jednotně 

v případě závažných mezinárodních situací.364  

 Skelton si i díky svým vlastním kořenům velmi dobře rozuměl s nacionálními irskými 

zástupci. Jako tajemník kanadské delegace také domluvil, aby první setkání jeho premiéra 

proběhlo právě s nimi. Přestože ho po příjezdu do Londýna zaujala deklarace nezávislosti 

dominií, se kterou přišel jihoafrický generál James Barry Munnik Hertzog, upřednostňoval před 

veřejnými prohlášeními odstranění konkrétních přetrvávajících nerovností mezi dominii a 

mateřskou zemí, mezi něž řadil dosavadní pravomoci generálního guvernéra.365 Celkově si však 

lze oproti minulé konferenci všimnout i určité tendence, kdy Mackenzie King svému poradci a 

zahraničnímu podtajemníkovi v roce 1926 naslouchal oproti roku 1923 méně; Skelton si 
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dokonce postěžoval, že kanadský premiér věnuje v Londýně více času neoficiálním setkáním 

než důležitým otázkám.366  

 V pořadí sedmá imperiální konference byla slavnostně zahájena 19. října roku 1926 

tradičním projevem jejího formálního předsedy, premiéra Spojeného království. Stanley 

Baldwin vzdal ve své úvodní řeči poctu dvěma zesnulým účastníkům předchozí konference. 

Vzpomněl tak na bývalého britského ministra zahraničí George Nathaniela Curzona, prvního 

markýze Curzona, a premiéra Nového Zélandu Williama Masseyho. Oba totiž zemřeli 

předchozího roku.367 Následoval projev Mackenzie Kinga, jenž se ke vzpomínce na tyto muže 

připojil. Ačkoliv se neztotožňoval s pojetím společné imperiální politiky, kterou lord Curzon 

hlásal, obdivoval jeho široký přehled v mezinárodních událostech. Neváhal připomenout jeho 

proslulý tříhodinový souhrn světového dění na setkání před třemi lety.368  

 Následně upozornil na personální obměnu politických představitelů dominií, protože z 

dob minulé konference zůstal na svém postu pouze on, australský premiér Stanley Bruce a irský 

předseda vlády William Thomas Cosgrave. Z tohoto důvodu se mu možnost osobních setkání 

a přímých diskusí s dalšími zástupci zámořských celků, kterou imperiální konference přinášela, 

velmi zamlouvala.369 Dále zdůraznil, že při nadcházejících jednáních by neměla být opomenuta 

rozmanitost mnoha částí Britského impéria a připomněl také společné rysy jeho jednotlivých 

částí. Podle něj se mělo dospět k jasnějšímu pochopení vzájemných politických vztahů, 

zahraniční politiky a k užší spolupráci v ekonomických záležitostech.370 Upozornil tím na 

skutečnost, že konference se měla zaměřit na několik klíčových agend. Pro lepší organizaci 

všech diskutovaných témat došlo k vyčlenění tří výborů, z nichž jeden se měl zabývat 

zahraničními a obrannými záležitostmi, druhý vzájemnými vztahy uvnitř Britského impéria a 

třetí byl zaměřený na ekonomické otázky.371 

 Téma zahraniční politiky začal 20. října 1926 britský ministr zahraničí Austen 

Chamberlain analýzou mezinárodní situace.372 Reakce Mackenzie Kinga následovala o pět dní 

později. Když kanadský premiér zmiňoval vlastní problémy kanadské zahraniční politiky, dbal 

na to, aby je odlišoval od politiky Velké Británie.373 Začal proto s kanadsko-americkými 
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vztahy, jelikož je považoval pro svou zemi z hlediska vnější politiky za nejdůležitější téma.374 

Shrnul obsah několika dohod, které Kanada se Spojenými státy americkými od roku 1923 

uzavřela díky možnosti si je samostatně vyjednat a podepsat.375 Vzhledem k důležitosti vztahů 

s jižním sousedem, představil plán své vlády na jmenování kanadského diplomatického 

zástupce do Washingtonu a jméno kandidáta na tuto pozici, kterým byl jeden z členů kanadské 

delegace v Londýně Vincent Massey.376 Po shrnutí obchodních vztahů jeho země s dalšími 

státy přenechal premiér nejstaršího britského dominia slovo svému ministru spravedlnosti, aby 

prezentoval postoj Kanady k Rýnskému garančnímu paktu. Lapointe zvolil mírný tón, kdy o 

Locarnu mluvil jako o výsledku britské snahy zajistit v Evropě mír, ale nezapomněl 

připomenout, že pakt schválila zatím vláda Velké Británie a otázka toho, zda ho přijme i Kanada 

bude teprve předmětem dalších diskusí.377 

Sám Lapointe se stal předsedou podvýboru, zabývajícího se uzavíráním smluv (Treaty 

Procedure Sub-committee). Domníval se nejprve, že hlavní náplní tohoto výboru má 

být potvrzení závěrů z imperiální konference v roce 1923, kdy Kanada získala právo 

samostatného vyjednávání a podepisování smluv, ale ukázalo se, že Britové by rádi zvrátili 

vývoj v této oblasti blíže ke svým představám imperiální jednoty. Britský právník Cecil Hurst 

se vyslovil pro to, aby mohlo Spojené království podepisovat smlouvy jménem celého impéria, 

ale Lapointe dal jasně najevo, že se Kanada svého práva samostatného přistupování ke 

smlouvám s cizími státy nehodlá vzdát.378 Tento postoj lze samozřejmě chápat jako 

pokračování snah z roku 1923, ale také nově v souvislosti s obavou ze závazků plynoucích z 

Rýnského garančního paktu. Když byl Lapointe Brity znovu tázán na kanadský postoj 

k Locarnu, vyjádřil se v tom smyslu, že se jedná o uzavřenou evropskou záležitost, nespadající 

do kanadského zájmu. Zdůraznil proto, že se Kanada paktu nezúčastní.379 Ohledně Locarna se 

tak v závěrech konference nakonec neobjevily žádné nové závazky pro dominia a Indii, ale 
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pouze všeobecná slova podpory tohoto směru britské politiky snažící se dosáhnout světového 

míru.380 

 Debatu o obranných otázkách impéria zahájil Baldwin 26. října 1926 představením 

dosavadní práce Výboru imperiální obrany a zdůraznil, že hlavní funkcí tohoto výboru byl vždy 

pouze poradní hlas. Dále představil plán na budování vojenské námořní základny v Singapuru 

(Naval Base at Singapore).381 Při opevňování této strategicky důležité základny se mohli 

Britové spolehnout na podporu od geograficky blízkých Australanů a Novozélanďanů.382 

Kanaďané se naproti tomu podílet na jejím budování odmítli již dříve.383 

 Mackenzie King svou hlavní pozornost soustředil na práci ve Výboru pro vnitřní vztahy 

v Britském impériu (Inter-Imperial Relations Committee), který začal zasedat 27. října 1926 

pod předsednictvím ostříleného, v té době však již sedmdesáti osmiletého britského politika 

Arthura Jamese Balfoura, prvního hraběte Balfoura. Kromě něj a kanadského ministerského 

předsedy patřili mezi členy výboru premiéři Australského svazu, Nového Zélandu, Jihoafrické 

unie a Newfoundlandu, místopředseda irské vlády Kevin O’Higgins, britský ministr pro Indii 

Frederick Edwin Smith, první hrabě Birkenhead, ministr zahraničí Austen Chamberlain a 

ministr pro dominia Leopold Amery.384 Před všemi těmito muži stála výzva v podobě 

definování nového postavení dominií v rámci Britského impéria. Celkově lze považovat tento 

výbor za hlavní motor jednání, neboť se zde pracovalo na nejdůležitějších závěrech imperiální 

konference.385 Na popud kanadského ministerského předsedy se jedním z probíraných témat 

stalo vyjasnění role generálních guvernérů a komunikace mezi mateřskou zemí a dominii.386 

 Spor s lordem Byngem sice utvrdil Mackenzie Kinga v přesvědčení, že na imperiální 

konferenci musí dojít ke změně pravomocí generálního guvernéra, ale nejednalo se v této 

oblasti o hlavní počáteční impuls. Ještě před červnovou krizí se totiž s lordem Byngem shodli, 

že pojetí funkce generálního guvernéra, kdy byl v Kanadě zároveň zástupcem panovníka i 

britské vlády, by se mělo změnit. Stále častěji se totiž objevovaly názory, že generální guvernér 

musí nadále v Kanadě zastupovat pouze panovníka, protože reprezentace britské vlády už 

neodpovídala tehdejšímu politickému vývoji.387 
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Kanadský premiér požadoval, aby byl generální guvernér pouze představitelem Koruny, 

s čímž souviselo i to, že neměl mít podle nového postavení na starosti komunikaci s britskou 

vládou, jinak by byl stále podle jeho slov agentem Spojeného království v dominiích.388 

Z tohoto důvodu obhajoval zřízení funkce britského Vysokého komisaře v Kanadě, který by 

měl na starosti komunikaci s Londýnem. Tento návrh diskutoval na konferenci už 25. října 

s britským ministrem zahraničí Austenem Chamberlainem. Ten se stavěl proti tomu, aby se 

z Vysokých komisařů stali velvyslanci, neboť měl být tento pojem vyhrazen pro zástupce v 

cizích zemích a části Britského impéria by si navzájem cizími zeměmi být neměly. Zároveň si 

však uvědomoval výhody přímého zastoupení britské vlády v každém dominiu, kterou by 

funkce Vysokých komisařů mohly přinášet. Podle kanadského premiéra by se navíc zrychlila 

vzájemná komunikace. Ta by totiž přes Vysokého komisaře mohla probíhat přímo mezi 

jednotlivými kabinety.389 

Návrhy Mackenzie Kinga na změny pravomocí a postavení generálních guvernérů byly 

nejdříve ostatními členy Výboru pro vnitřní vztahy viděny jako jeho osobní zájmy a potřeby 

sloužící výhradně pro posílení jeho vlády.390 Kanadskému premiérovi se ale nakonec podařilo 

získat pro své podněty podporu u většiny dominiálních představitelů. Australský premiér 

Stanley Bruce nepovažoval problematiku za tak závažnou, neboť se domníval, že se jedná 

pouze o potvrzení dosavadního stavu. Generálního guvernéra nevnímal jako diplomatického 

agenta britské vlády, ale především jako reprezentanta Jeho Veličenstva. Jihoafrický 

nacionalistický generál Hertzog byl v tomto ohledu mnohem razantnější a souhlasil 

s předkládanými návrhy včetně zavedení nového způsobu komunikace mezi mateřskou zemí a 

dominii, zajišťovanou vysokým komisařem.391 Svou podporu kanadskému ministerskému 

předsedovi vyjádřili také zástupci Irského svobodného státu. Naopak Walter Stanley Monroe z 

Newfoundlandu a Gordon Coates z Nového Zélandu se s plány neztotožňovali, neboť se jim 

funkce Vysokého komisaře příliš nezamlouvala. Lpěli jednak na tradicích a také se obávali 

ztráty prestiže, kterou v úřadu generálního guvernéra viděli.392  

Ministr pro kolonie a dominia Leopold Amery na začátku listopadu informoval 

jednotlivé generální guvernéry o přáních kanadského ministerského předsedy a připravované 
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změně jejich postavení.393 Od většiny z nich se mu dostalo souhlasných odpovědí. Pochybnosti 

o zavedení úřadu vysokého komisaře vyjádřil John Lawrence Baird, první vikomt Stonehaven, 

z Austrálie, podle kterého by tím došlo k výraznému oslabení postavení generálního guvernéra 

v Australském svazu. Důrazně nové plány odmítal bývalý generální guvernér Nového Zélandu 

John Jellicoe, první hrabě Jellicoe, neboť by se tím podle něj stala pozice generálního guvernéra 

pouze slabým odleskem velikosti britského panovníka.394 Dne 10. listopadu projednával návrh 

Mackenzie Kinga britský kabinet, který k němu nevyjádřil žádné zvláštní námitky.395 

Dále bylo dominiím v závěrečné zprávě odsouhlasené výborem potvrzena možnost 

vyslat vlastní zástupce do cizích zemí. Vycházelo se tím z precedentu z předešlé imperiální 

konference, kdy Britové ustoupili požadavkům Irů na jejich vlastního zástupce ve 

Washingtonu. Následovat tento krok měla nyní Ottawa, která plánovala zřídit ve Washingtonu 

svůj vlastní zastupitelský úřad. Nebylo pro něj však využito klasického termínu velvyslanectví, 

jelikož si Kanaďané nepřáli vykládat tento krok jako úplné rozcházení s Britským impériem.396 

Zvláštní zplnomocněný vyslanec (Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary), jak zněl 

termín pro diplomatického zástupce Kanady ve Spojených státech amerických, byl jmenován 

panovníkem na doporučení ministrů kanadské vlády a měl mít na starost komunikaci mezi 

kanadskou a americkou vládou. Tato funkce navazovala na plány z roku 1920, podle nichž měl 

na britském velvyslanectví ve Washingtonu působit kanadský zástupce a v případě 

nepřítomnosti britského velvyslance zastupovat imperiální zájmy. Nový úřad zplnomocněného 

vyslance měl ovšem hájit především zájmy Ottawy a jeho držitel se zodpovídal výhradně 

kanadské vládě.397 

Stanoviska Mackenzie Kinga na formulaci konečného znění nejznámějšího textu, 

vzešlého z imperiální konference v roce 1926, Balfourovy deklarace, jsou považovány za 

umírněné.398 Faktem je, že v oblasti vymezení role dominií uvnitř Britského impéria nebyl 

kanadský premiér tolik aktivní jako jeho jihoafrický protějšek, který požadoval takové 

definování samostatnosti dominií, aby je žádná cizí vláda nemohla ignorovat.399 Den po 

zahájení zasedání Výboru pro vnitřní záležitosti, 28. října 1926, představil Hertzog návrh 

deklarace jasně vymezující, že přítomní premiéři z dominií zastupují „nezávislé státy, rovné ve 
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svém statusu, mající samostatný nárok na mezinárodní uznání“.400 Lord Balfour reagoval sérií 

několika britských návrhů, kde se spojení o nezávislých státech vynechalo a objevovalo se zde 

prohlášení o rovnosti „dominií, spojených ve svazku oddanosti Koruně“.401 Jihoafričané a Irové 

se snažili získat Mackenzie Kinga pro podporu vyhlášení nezávislosti dominií. Členové jejich 

delegací ho dokonce kvůli tomu navštívili v hotelu, kde byl ubytován.402 On se však proti 

použití slova nezávislost postavil. Domníval se, že v Kanadě by to mohlo být vnímáno jako 

paralela k Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických v roce 1776, což nepovažoval za 

příliš vhodné. Mnohem více se mu zamlouvala formulace prohlášení vzájemné rovnosti.403  

Jelikož kanadský premiér viditelně podporoval více britské než jihoafrické návrhy, 

požádal ho předseda výboru, aby pro ně pomohl ve vzájemných diskusích získat Hertzoga.404 

Balfourův úmysl využít umírněnějšího postoje kanadského premiéra vylekal Oscara Douglase 

Skeltona, který se obával britských tendencí k prohlášení imperiální jednoty.405 Postoj 

kanadského premiéra je řazen do přesného středu mezi pozice jednotlivých delegací z dominií 

mezi imperiálně laděná australská a novozélandská stanoviska na jedné straně a nacionální 

jihoafrické a irské pozice na straně druhé.406 Přestože se ho obě skupiny snažily přesvědčit, aby 

se přiklonil na jednu či druhou stranu, trval na své středové pozici.407 Mezi britskými a 

jihoafrickými návrhy se nakonec dosáhlo kompromisu a v konečnému znění výsledného textu 

se neobjevilo ani vyhlášení nezávislosti dominií ani definování Britského impéria v podobě 

nějakého nadnárodního superstátu, čehož se zase obával Skelton.408 Mackenzie King je kvůli 

svému postoji považován za mediátora procesu formulace deklarace. Nelze ho sice pokládat za 

hlavního hybatele, protože výsledného kompromisu mezi návrhy by se stejně muselo dosáhnout 

ke spokojenosti všech delegací, ale bez jeho přispění by to možná způsobilo vážnější názorovou 

roztržku.409 

Text deklarace se stal obecně známým především proto, že se zde mnohem jasněji a 

blíže než dřív definovala role dominií v Britském impériu: „Jsou autonomními společenstvími 

uvnitř Britského impéria, rovné ve svém statusu, v žádném případě nejsou podřízeny jedno 

druhému v žádném aspektu jejich domácích nebo zahraničních záležitostí, ačkoli je spojuje 

 
400 TNA, DO 117/48, Inter-Imperial relations, Meetings of Committee of Heads of Delegations, Draft Declaration 

prepared by General Hertzog, f. 15. 
401 Tamtéž, Lord Balfour‘s Draft, f. 16.  
402 NEATBY, s. 184. 
403 LAC, MG 26, J 13, Diaries of William Lyon Mackenzie King, Wednesday, October 27, 1926, f. 4730. 
404 Tamtéž, Thursday, October 28, 1926, f. 4736.  
405 HILLMER, O. D. Skelton: A Portrait, s. 153. 
406 VALKOUN, Na cestě k Westminsterskému statutu, s. 239. 
407 NEATBY, s. 184. 
408 HILLMER, O. D. Skelton: A Portrait, s. 154. 
409 NEATBY, s. 187. 
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věrnost Koruně a svobodná sounáležitost jako členů Britského společenství národů“.410 Výraz 

Commonwealth (či formálnější Commonwealth of British Nations) se od té doby začal používat 

stále častěji. Poprvé byl již použit v průběhu diskusí během imperiálních válečných konferencí 

v letech 1917–1918. Navzdory tomu pojem impérium přetrvával ve vzájemné komunikaci mezi 

mateřskou zemí a dominii, ale od roku 1926 ho začalo nové slovní spojení nahrazovat jako 

symbol nové éry.411 

V Balfourově deklaraci byla nově jasně pojmenována rovnost dominií nejen mezi sebou 

ale i s Velkou Británií. Přestože kanadský premiér není považován za hlavního strůjce této 

definice, můžeme jeho snahu o proměnu role britského generálního guvernéra v Kanadě vidět 

jako jdoucí v souladu s novým vymezením rovnosti v Britském impériu. V závěrečné zprávě 

konference se ohledně funkce generálního guvernéra došlo k potvrzení, že už nebude 

v jednotlivých dominiích zástupcem britské vlády ani její části, ale pouze panovníka.412 Tím 

bylo zamezeno také jeho případným zásahům do kanadské vnitřní politiky a došlo k potvrzení 

stavu, který trvá až do současnosti. Ve všech podstatných ohledech měl od té doby zastávat 

stejné postavení, jaké má král ve Velké Británii.413 Veškeré jeho povinnosti vůči Londýnu, jako 

bylo zasílání zpráv ministrovi pro dominia nebo oddanost instrukcím z hlavního města Velké 

Británie, zmizely.414 Generální guvernér se tím de facto stal jakýmsi místokrálem. Toto slovo 

použil i Mackenzie King ve svém projevu před dolní sněmovnou v Ottawě, když zde o měsíc 

později prezentoval nové postavení generálního guvernéra v Kanadě.415  

Změnit se měl i způsob jmenování generálního guvernéra. Jelikož už nebyl zástupcem 

britské vlády, neměl být napříště vybírán jejími zástupci, ale rovnou vládou dominia a pouze 

formálně potvrzen britským panovníkem.416 O změnu ve způsobu jeho jmenování usiloval 

Mackenzie King již dříve. Když v únoru roku 1926 probíral s britským premiérem Stanleym 

Baldwinem možné nástupce lorda Bynga, přál si sice vybrat nejvhodnějšího kandidáta ze 

seznamu poskytnutého Londýnem, ale rozhodnutí měl učinit především ke spokojenosti 

 
410 „They are autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to 

another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, 

and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations“, TNA, CAB 24/182/9, Imperial 

Conference 1926, Committee on Imperial Relations, Note by the Lord President of the Council, f. 1. 
411 STACEY, Canada and the Age, s. 88. 
412 GRAHAM, s. 73. 
413 TNA, CAB 24/182/15, Cabinet, Imperial Conference, 1926, Draft Report of Committee on Inter-Imperial 

Relations, f. 9. 
414 DAWSON, Constitutional Issues, s. 96. 
415 TNA, CO 886/10/3, D. 430/27, Extracts from a Speech Made by the Right Honorable W. L. Mackenzie King 

on the 13th December 1926, during the Debate on the Adress in Reply to the Governor-General‘s Speech at the 

Opening of the Session, doc. No. 140, f. 114. 
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Ottawy.417 To se mu nakonec skutečně povedlo, protože si ze jmen poskytnutých Baldwinem 

vybral nejvhodnějšího muže, kterým podle jeho názoru byl George Freeman Freeman-Thomas, 

první vikomt Willingdon,418 Ten nakonec také v říjnu v roce 1926 nahradil lorda Bynga ve 

funkci. Mackenzie King byl z jmenování lorda Willingdona velmi nadšen. Svou spokojenost 

dal najevo i při osobní audienci u krále Jiřího V. na začátku listopadu roku 1926.419 Výhodu 

mohl spatřovat v tom, že nový generální guvernér byl na rozdíl od svého předchůdce liberálem 

s podobnými názory jako kanadský ministerský předseda. Dokonce stejně jako on obhajoval 

omezení pravomocí generálního guvernéra a zřízení funkce britského Vysokého komisaře 

v Kanadě.420 

Dalším tématem imperiální konference byly ekonomické otázky. Obchodní vazby 

Kanady s Velkou Británií shrnul Mackenzie King 22. října 1926. Zatímco import britského 

zboží do Kanady zahrnoval v roce 1926 zhruba 17 % z veškerého dovozu a čelil silné americké 

konkurenci (přes 65 %),421 přijímalo Spojené království asi 40 % vyvážených kanadských 

produktů, čímž bylo v tomto ohledu sice ještě nejdůležitějším obchodním partnerem,422 ale 

následujícího roku již ho i zde Spojené státy americké předstihly.423 Kromě bilance vzájemných 

ekonomických vztahů se Mackenzie King vrátil ke kanadskému odmítavému postoji ke zřízení 

Imperiálního ekonomického výboru na předešlé konferenci v roce 1923. Zdůraznil, že pro 

Kanaďany bylo problematické jeho ustanovení s jednou stálou komisí, sídlící v Londýně.424 

Tehdy se totiž obávali centralizačních tendencí Britského impéria, kterou by stálý výbor 

v hlavním městě Spojeného království mohl představovat. V roce 1924 tehdejší britská 

labouristická vláda znovu zvažovala ustanovení nové podoby společného ekonomického 

výboru, ale byla si vědoma toho, že se v této otázce nedosáhlo s dominii jednomyslnosti. 

V červnu 1924 tedy navrhl ministr pro kolonie James Henry Thomas zámořským vládám ke 

zvážení nový plán Imperiálního ekonomického výboru, zabývající se pouze poptávkou po zboží 

z dominií v mateřské zemi. Jelikož se teď z pohledu Kanaďanů nejednalo o nic zavazujícího, 

rozhodla se Ottawa na chodu výboru podílet. Tento plán byl totiž výhodný pro všechny strany. 

Po změně britských vlád byl proces ustanovení výboru zpomalen. Založen byl proto až 5. 

 
417 Prime Minister to British Prime Minister, Ottawa, February 10, 1926, doc. No. 2, in: INGLIS, Vol. 4, s. 4. 
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419 LAC, MG 26, J 13, Diaries of William Lyon Mackenzie King, Tuesday, November 2, 1926, f. 4735. 
420 Governor General to Dominions Secretary, Ottawa, November 8, 1926, doc. No. 11, in: INGLIS, Vol. 4, s. 13. 
421 JACKS, D. S., Defining the Gravity: The 1932 Imperial Economic Conference and the Reorientation of 
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března 1925.425 Hlavní náplní jeho práce v prvním roce se stalo analyzování britské poptávky 

potravin z dominií. V závěrečné zprávě konference se ale ohledně pokračující práce výboru 

počítalo s rozšířením zkoumání poptávky i pro další suroviny.426 

Závěry imperiální konference v roce 1926 jsou vnímány jako mezník ve vztazích mezi 

dominii a Velkou Británií, jelikož ten nejznámější z nich, Balfourova deklarace, definoval nový 

status dominií. K jeho konečnému znění přispěl kompromisní kanadský postoj, který byl 

způsoben tím, že se Mackenzie King na imperiální konferenci mnohem více soustředil na jiný 

cíl, jímž měla být změna postavení generálního guvernéra. Podařilo se mu prosadit, aby 

nástupci lorda Bynga přestali být imperiálními úředníky, zajišťujícími komunikaci mezi 

vládami. Pro tuto agendu došlo později ke zřízení nového úřadu, britského Vysokého komisaře 

v Kanadě, jenž můžeme interpretovat, jako lépe odpovídající rovnému vztahu mezi Velkou 

Británií a Kanadou. Za výraznější posun v britsko-kanadských vztazích lze považovat i 

možnost, aby mohla Kanada jmenovat své diplomatické zástupce v cizích zemích, k čemuž se 

začalo přistupovat teprve postupně, protože za největší prioritu považovala Ottawa jmenování 

vlastního zástupce ve Washingtonu. Všechny tyto změny zapadají do kontextu dlouhého 

procesu utváření samostatnosti nejstaršího britského dominia na mateřské zemi, který však 

v roce 1926 neskončil. Pro okolní svět se nejednalo o snadno rozpoznatelnou změnu a Kanada 

potřebovala své odpovídající mezinárodní postavení ještě prokázat i jinde. 

 

4.2. Kanada v Radě Společnosti národů a Briand-Kellogův pakt 

Když se v závěrech imperiální konference v roce 1926 objevilo definování rovnosti 

s mateřskou zemí, zajišťovala dominiím tou dobou jejich samostatná účast ve Společnosti 

národů od roku 1919 rovnost s ostatními členskými státy. Přesto některé z nich nadále téměř 

ztotožňovaly dominia s Velkou Británií, což chtěli Kanaďané změnit, neboť ve 

svém samostatném členství ve Společnosti národů viděli příležitosti, které mohly jejich nové 

mezinárodní postavení ve světě posouvat na vyšší úroveň. 

 Kanadští zástupci v Ženevě získávali postupem času stále větší zkušenosti 

s fungováním mezinárodní diplomacie. Objevila se tedy možnost, že by se mohl někdo z nich 

objevit v jedné z vysokých pozic ve strukturách Společnosti národů. Skelton před zasedáním 

Shromáždění v roce 1925 poznamenal, že pokud by Kanada poslala do Ženevy politika 

 
425 TNA, DO 35/7, Note of the Constitution and Work of the Imperial Economic Committee, ff. 282–284. 
426 Imperial Conference, 1926: Summary, s. 56. 
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ovládajícího velmi dobře oba hlavní jazyky Společnosti národů,427 vyskytla by se velká šance, 

aby byl za podpory Britů i Francouzů zvolen předsedou Shromáždění.428 Jelikož zkušený 

kanadský delegát v Ženevě Raoul Dandurand podmínky splňoval, byl celkem bezproblémově 

za podpory dvou nejvlivnějších zemí v organizaci na tuto pozici zvolen. Pro Kanadu se jednalo 

o velký úspěch a Dandurand osobně se domníval, že tento krok připravil cestu pro mnohem 

ambicióznější plán, kdy by jeho země měla usilovat o jedno nestálé místo v Radě Společnosti 

národů.429 

 Se vstupem Německa do Společnosti národů v roce 1926 se totiž změnilo složení tohoto 

orgánu. Výmarská republika získala v Radě stálé místo a doplnila tak dosavadní stálé členy 

Velkou Británii, Francii, Itálii a Japonsko. Počet nestálých míst se následně zvýšil 

z předchozích šesti na devět a objevily se názory, aby se jedním členem stalo nějaké britské 

dominium. Tuto možnost si ještě v první polovině dvacátých let nikdo nedokázal úplně 

představit. Dominia ovšem už od počátku svého působení ve Společnosti národů vyžadovala 

stejná práva jako ostatní členské státy. Kanadští zástupci se proto mohli účastnit jednání Rady, 

pokud se zde projednávaly záležitosti, týkajících se jejich země. Vidina toho, že by se některé 

z dominií stalo jejím členem byla však mnohými politiky považována za odevzdání 

nejvýznamnějšího orgánu Společnosti národů pod přílišnou britskou kontrolu.430  

 Když obsazení míst v Radě diskutoval v září roku 1926 Austen Chamberlain 

s dominiálními delegáty v Ženevě, mluvil irský ministr zahraničí Desmond FitzGerald o možné 

kandidatuře Irského svobodného státu. Chamberlain však spatřoval jeho hlavní pohnutky spíše 

ve snaze dokázat, že dominia mají plné právo se o místo v Radě ucházet, než v reálné snaze je 

skutečně získat. Kromě Nového Zélandu považovali zástupci ostatních dominií kandidaturu 

některého z nich za nezpochybnitelné právo. Kanadský delegát George Foster nevylučoval, že 

by se jeho země chtěla v budoucnu o nestálé místo ucházet, ale v tehdejší chvíli to nepovažoval 

za vhodné.431  

 Když se však kanadská delegace vrátila zpět do Ottawy, navrhla vládě, aby se Kanada 

o místo v Radě ucházela při volbách o rok později.432 V roce 1927 se měli volit tři členové na 

nestálá místa po Belgii, Československu a San Salvadoru, kterým končilo jejich volební 

 
427 Jelikož dvěma úředními jazyky byla angličtina a francouzština měli bilingvní kanadští politici velkou výhodu. 
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období.433 Mackenzie King ovšem nebyl možné kandidatuře nakloněn, protože se díval na 

Společnost národů s nedůvěrou. Když diskutoval tento plán s Dandurandem, sdělil mu, že podle 

něho by se Kanada svým členstvím v Radě příliš zavázala evropským problémům. Také se 

obával toho, že v případě, kdyby zde Kanadu reprezentoval frankofonní politik, který by byl 

příliš nakloněný Francouzům, dostal by se do střetu s Brity.434 Jeho úvaha nebyla zcela 

bezpředmětná, neboť na tuto pozici by byl nejvhodnějším kandidátem Dandurand, který měl 

sice velké zahraniční zkušenosti, ale Skelton premiéra varoval před jeho přílišnou servilitou 

vůči Francouzům.435 Toho se naopak neobával ministr spravedlnosti Ernest Lapointe, který 

kandidaturu velmi silně a vytrvale obhajoval, neboť by tím Kanada podle něj demonstrovala 

světu rovnocenný status dominií.436 

 Vzhledem k tomu, že se názory premiéra a ministra spravedlnosti na tuto problematiku 

rozcházely, vypracoval Skelton memorandum, kde shrnul argumenty pro a proti členství 

v Radě. Nevýhodu spatřoval v tom, že by kanadský ministr, který by zde zastupoval svou zemi 

musel několikrát ročně po dobu tří let účastnil pravidelných zasedání. Obával se také situace, 

že pokud by nebylo jedno z dominií zvoleno v roce 1927 mohlo by být při systému voleb do 

Rady opomíjeno i v dalších letech, neboť by dostávaly přednost státy podobné velikosti a 

významu jako státy dříve zvolené. Skelton v závěru memoranda tedy jasně doporučoval 

kandidaturu na členství v Radě podat, protože by podle něj měla Kanada čelit novým 

mezinárodním výzvám.437 Ještě v srpnu roku 1927, měsíc před dalším zasedáním Shromáždění 

a volbami do Rady, nechtěl Mackenzie King na kandidaturu přistoupit. Když se Lapointe vrátil 

do Ottawy a měl s ním osobní jednání argumentoval mu tím, že se nemusí bát žádných 

nepříznivých vlivů, které by členství v Radě obnášelo a zdůraznil mu, že se jedná o přirozený 

krok a vrchol jejich dosavadní politiky.438  

 Dne 3. září, den před začátkem zasedání Shromáždění, měli Lapointe a Mackenzie King 

schůzku. Zprostředkovaně se o jejím průběhu dozvídáme z deníku Mackenzie Kinga a 

z pozdějších Lapointeho vyjádření. Na začátku schůzky byl ještě zřejmý trvající rozkol 

v názorech obou politiků. Mackenzie King nechtěl na kandidaturu do Rady, kterou považoval 

za chybu, přistoupit, ale zároveň nechtěl pokračovat ve sporu se svým ministrem.439 Lapointe 
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mu prý pohrozil rezignací, pokud Kanada nebude usilovat o místo v Radě.440 Následně se 

ministerský předseda rozhodl přiklonit na stranu svého frankofonního ministra. Z této události 

je zřejmé, jak velký vliv na Mackenzie Kinga, Lapointe měl. Ti dva byli nejen blízkými přáteli, 

ale premiér si o svého klíčového ministra nemohl dovolit přijít jako o důležitou spojku 

k podpoře své vlády v Québeku.441  Přestože s ním stále nesouhlasil, ustoupil mu a 4. září 1927 

dovolil, aby kanadští delegáti v Ženevě Dandurand, Skelton a Charles Stewart podnikli všechny 

kroky k tomu, aby byla Kanada do Rady zvolena.442 

 Telegram se souhlasným premiérovým stanoviskem dorazil do Ženevy jen hodinu před 

setkáním zástupců Britského impéria. Dandurand toho využil a oznámil zde kanadský záměr 

ucházet se o místo v Radě. Austen Chamberlain byl informací viditelně zaskočen, neboť se 

podivil, že s ním tento krok nikdo z Kanaďanů nekonzultoval a sdělil svůj názor, že kandidatura 

ohlášená na poslední chvíli skončí fiaskem. Jako lepší variantu viděl se o místo ucházet až další 

rok. Pokud by byla na druhou stranu úspěšná, obával se přístupu Kanady v Radě. Kdyby zde 

totiž vystupovala proti Velké Británii, těžko by se mohl odvolávat na celé Britské impérium. 

Přestože však nebyl britský ministr zahraničí návrhu nakloněn, slíbil, že pokud na něm budou 

Kanaďané trvat, dostane se jim od mateřské země podpory.443 Ostatní zástupci dominií slíbili 

Kanaďanům své hlasy, ačkoli z vyjádření novozélandského delegáta Jamese Paara bylo znát, 

že jeho země pokládá za dostatečné zastoupení Britského impéria v Radě stálé místo Spojeného 

království a zvolení některého z dominií nepokládala za vhodné.444 

 Dandurand následně začal s hledáním podpory i u dalších států. Využít mohl svých 

širokých kontaktů i řečnických schopností. Jeho projev před Shromážděním ze dne 12. září 

1927, kde shrnul z pozice předsedy jednoho z výborů práci Společnosti národů za poslední rok, 

zanechal takový dojem, že se mu povedlo zajistit pro Kanadu hlasy severských zemí Norska, 

Švédska, Dánska i Finska, které se o nestálé místo samo ucházelo. Mezi kandidáty do Rady 

patřila Kuba, podporovaná státy Jižní Ameriky, Belgie, která se dokonce ucházela o 

znovuzvolení,445 Řecko a Portugalsko.446  Dne 15. září 1927 získala Kanada v hlasování 26 
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hlasů a skončila třetí za Kubou a Finskem. Stačilo jí to ovšem na nestálé místo v Radě pro 

následující tři roky.447 

 Jednalo se o významný historický milník ve vývoji kanadské zahraniční politiky. Lze to 

považovat jako skutečné potvrzení Kanady jako rovnocenného člena Společnosti národů. 

Zároveň tím došlo rok po Balfourově deklaraci k posunu ve vývoji větší rovnosti uvnitř 

Commonwealthu. Dosud byl totiž britský ministr zahraničí Austen Chamberlain přesvědčen, 

že zastupuje v Radě celé Britské impérium, což se najednou změnilo.448 Kromě toho její zvolení 

nastavilo precedens pro volby i ostatních dominií449 v dalších volbách do Rady.450 K tomuto 

mezníku se ovšem váže rozkol mezi pohledy předních tvůrců kanadské zahraniční politiky. 

Zatímco Lapointe a Skelton si plně uvědomovali jeho význam, premiér proslulý svou snahou o 

samostatnou zahraniční politiku, ho nepodporoval. Důvody k tomuto nesouhlasu lze spatřovat 

v jeho vlastním přístupu ke Společnosti národů, kterou chápal spíše jako evropskou než 

celosvětovou organizaci.  

 Brzy po volbách odeslal Skelton Mackenzie Kingovi telegram, kde mu zdůraznil, že 

odteď musí Kanada věnovat zahraničním záležitostem mnohem větší pozornost, čtyřikrát do 

roka vyslat na zasedání Rady svého ministra a vyčlenit na ministerstvu zahraničí speciální sekci 

výhradně pro záležitosti Společnosti národů.451 Kanadské členství přinášelo pro samotnou Radu 

několik výhod. Pro nejstarší britské dominium se očekávala role mediátora evropských 

problémů z pozice nezaujatého státu a neméně důležitý byl kanadský pohled jako zástupce 

severoamerického kontinentu. Kanaďané zde totiž mohli prezentovat pohledy Spojených států 

amerických díky tomu, že od roku 1927 byli již v přímém spojení s Washingtonem 

prostřednictvím svého vlastního diplomatického zástupce.452 

 Do období, kdy Kanada zastávala místo v Radě, spadá přijetí mezinárodního 

dokumentu, jehož význam je velmi symbolický pro meziválečné období. Po odmítavých 

stanoviskách k předchozím pokusům, mezi něž patřily Smlouva o vzájemné pomoci nebo 

Rýnský garanční pakt se Kanada připojila k multilaterální smlouvě, která si kladla za cíl 

vymazání války z prostředků řešení sporů ve světě (General Treaty for Renunciation of War as 

an Instrument of National Policy). Podle svých předních iniciátorů, jimiž byli americký státní 
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tajemník Frank Billings Kellogg a francouzský ministr zahraničí Aristide Briand, vzešla 

v obecnou známost jako Briand-Kellogův pakt. Sám Kellog v ní vkládal velké naděje. Pokud 

by totiž tuto protiválečnou smlouvu podepsali všichni signatáři Locarnských dohod, byla by 

podle něj situace v Evropě proti válce pojištěna hned nadvakrát.453 

 Po amerických diskusích s Francouzi byl představen v dubnu 1928 návrh multilaterální 

smlouvy Britům, kteří s touto záležitostí seznámili vlády dominií.454 Amery zámořské celky 

v květnu 1928 informoval o tom, že vláda Jeho Veličenstva nemá k americkému návrhu žádné 

zvláštní připomínky a je připravena ho přijmout ve stávajícím znění a ujistil je, že pokud by se 

dominia ke smlouvě chtěla připojit, stane se tak se zachováním všech náležitosti pro signování 

mezinárodních smluv, které potvrdila imperiální konference.455 Mackenzie King formuloval do 

Londýna odpověď, kde rovněž nevyjádřil žádné námitky k textu smlouvy a plně se s názorem 

britské vlády ztotožnil. Jelikož neočekával nesouhlas ani v domácím parlamentu, sdělil, že by 

se Kanada měla ke smlouvě připojit. V takovém případě ovšem požadoval pozvání pro svou 

zemi k participaci na smlouvě přímo od jejich navrhovatelů, tedy z americké strany.456  

 Skelton poslal proto 19. května 1928 zprávu americkému diplomatickému zástupci 

v Ottawě, kde ho informoval o tom, že je Kanada připravena podepsat smlouvu ve stejnou dobu 

jako Velká Británie, ale požaduje od Američanů oficiální pozvání prostřednictvím jejich 

zplnomocněného ministra v Ottawě.457 Ten následně 22. května 1928 navštívil osobně 

Mackenzie Kinga a předal mu oficiální pozvání od americké vlády, aby se Kanada připojila 

k mírovému paktu. Premiér tento moment ve svém deníku reflektoval jako událost historického 

významu, která dokazovala dosažení dalšího stupně kanadské národní samostatnosti 

„přirozeným a nevyhnutelným vývojem“.458 Skutečnost, že byla Kanada vyzvána k přidání se 

k paktu přímo Američany byla vnímána jako historický moment, kdy bylo mezinárodní 

postavení Kanady reflektováno jejím jižním sousedem. Velký podíl na uskutečnění této události 

mělo již tehdejší americké diplomatické zastoupení v Ottawě.459 
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 K signování Briand-Kellogova paktu se vydal Mackenzie King do Paříže osobně. 

Slavnostní podpis zde proběhl 27. srpna 1928. Kanada tak patřila do skupiny patnácti států, 

jenž dokument podepsaly jako první.460 Další státy následovaly a jelikož se k této smlouvě 

připojilo více než šedesát zemí, lze jí považovat za významnou politickou dohodu 

s celosvětovým rozsahem.461 Podle dokumentu se signatářské státy vzdávaly války jako 

nástroje své politiky a k urovnávání případných sporů ve vzájemných vztazích měly použít 

pouze mírových prostředků.462 Vzhledem k tomu, že pakt neobsahoval žádné závazky, byl 

později kritizován za neschopnost zastavit válku a označován za „prázdné gesto“. Moderní 

historické interpretace si ale všímají jeho globálního pozitivního dosahu ve své době a dopadu 

na mezinárodní právo, neboť posloužil jako základní stavební kámen pro kriminalizaci vedení 

agresivního konfliktu při pozdějším potrestání válečných zločinců po druhé světové válce.463 

 Po podepsání paktu se Mackenzie King odebral do Ženevy, kde byl zvolen jedním 

z šesti zástupců předsedy Shromáždění Společnosti národů. Podle Skeltona se jednalo pro 

Kanadu o velkou mezinárodní poctu a ohromný úspěch, neboť byly tyto funkce dosud 

vyhrazeny delegátům velmocí.464 Lze tedy konstatovat, že v období po zvolení Kanady do Rady 

Společnosti národů začala být vnímána i okolními státy mimo Britské impérium jako nezávislá 

země. Souběžně s tím probíhala od imperiální konference v roce 1926 výměna diplomatických 

zástupců s některými nejdůležitějšími zahraničními partnery a zároveň se diskutovalo dořešení 

konstitucionálních vztahů s mateřskou zemí. 

 

4.3. Nová podoba britsko-kanadských vztahů 

Na imperiální konferenci v roce 1926 sice došlo k definování rovnocenného statusu dominií s 

mateřskou zemí, ale jeho úplné praktické a právní dosažení nebylo v tu chvíli ještě zcela 

dokončeno. Mackenzie King si uvědomoval, že bez vlastní diplomacie nemohla být totiž jeho 

země pro Velkou Británii rovnocenným partnerem.465 Kanada začala proto se jmenováním 

svých vlastních diplomatických zástupců v zemích mimo Britské impérium. Tento proces se 

ovšem neudál ze dne na den, ale probíhal přirozeným dlouhodobým procesem. Jako první krok 

 
460 K prvním signatářům patřily Německo, Spojené státy americké, Belgie, Francie, Velká Británie, Kanada, 

Australský svaz, Nový Zéland, Jihoafrická unie, Irský svobodný stát, Indie, Itálie, Japonsko, Polsko a 

Československo.  
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se musela dořešit situace ohledně zástupce u pro Kanadu nejdůležitějšího zahraničního partnera 

mimo Britské společenství národů, ve Spojených státech amerických. 

Prvním kanadským zvláštním vyslancem ve Washingtonu byl jmenován podle 

předchozích diskusí a očekávání Vincent Massey, který 18. února roku 1927 navštívil 

amerického prezidenta Calvina Coolidge, aby mu odevzdal své jmenovací listiny. Pro jistotu 

ho však tehdy doprovázel tamní britský velvyslanec Esmé William Howard, první baron 

Howard z Penrithu, aby prezidentovi vysvětlil, že se samostatnou kanadskou diplomatickou 

reprezentací ve Spojených státech amerických Britové souhlasí. Datum této události lze chápat 

jako uznání nezávislosti Kanady ze strany jejího jižního souseda, ale musíme si uvědomit, že 

nový úřad měl řešit především záležitosti, týkající se pouze obou severoamerických zemí. 

Zahraniční záležitosti, které byly imperiálního významu nebo by se dotýkaly i jiných dominií, 

spadaly stále do kompetence britského velvyslanectví ve Washingtonu.466 Vincent Massey za 

dobu svého působení v úřadu spolupracoval velmi často s britskou ambasádou, čímž se podle 

ministra pro dominia Leopolda Ameryho jasně ukazovalo kanadské „aktivní partnerství v rámci 

britské rodiny“.467  

V červnu 1927 dorazil do Ottawy bývalý velvyslanec Spojených států v Belgii William 

Phillips, aby se stal prvním americkým diplomatickým zástupcem v Kanadě.468 Otázkou od té 

doby najednou nebylo, zda bude mít Kanada v zahraničí své diplomatické zastoupení, ale jaké 

země budou její další prioritou. Kanadský poslanec Henri Bourassa naléhal na svého premiéra 

ohledně jmenování zástupce v Římě. Mackenzie King mu oponoval, neboť nechtěl v tomto 

ohledu příliš spěchat.469 Přesto informoval Londýn, že Kanada nemá v úmyslu zůstat jen u 

výměny diplomatických reprezentací se Spojenými státy. Dalším krokem podle něj mělo být 

povýšení dosavadní mise bez diplomatického statusu v Paříži na srovnatelnou pozici s 

vyslancem ve Washingtonu.470  

Francie nebyla pro Kanadu tak důležitým strategickým partnerem jako Spojené státy 

americké, ale vztahy s ní pro ni představovaly jasnou symboliku. V lednu 1928 diskutoval téma 

oficiální výměny diplomatických reprezentací mezi oběma zeměmi Dandurand 
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s francouzskými ministrem zahraničí Aristidem Briandem. Oba došly na toto téma vzájemně 

ke shodě a rozhodli se vydat oficiální prohlášení o uskutečnění výměny reprezentací v blízké 

době.471 Prvním kanadským zplnomocněným ministrem v Paříži se stal zdejší dosavadní 

zástupce bez diplomatického statusu Philippe Roy, který od té doby působil rovněž také jako 

hlavní komunikační spojka mezi vládou nejstaršího britského dominia a Francií.472 Další 

prioritou se po Francii stal kanadský zástupce v Japonsku, ale Mackenzie King se vyjádřil v tom 

smyslu, že následně už nebude usilovat o žádné jiné kanadské zastoupení v cizích státech. 

Amery však předpokládal, že toto téma rozhodně nekončí a další země jako Německo nebo 

Itálie budou následovat.473 

V souvislosti se změnou postavení generálního guvernéra se samozřejmě stále 

vnucovala otázka, jakým způsobem budou dominia s mateřskou zemí lépe komunikovat 

prostřednictvím svých vlastních zástupců. Přestože imperiální konference v roce 1926 položila 

základy pro funkci britského vysokého komisaře v Kanadě, neposouval se přesun z teoretické 

roviny do praxe příliš rychle, protože této otázce nejprve ministr pro dominia nepřikládal 

nejvyšší prioritu.474Až v květnu roku 1927 předložil společně s lordem Balfourem a Austenem 

Chamberlainem britské vládě memorandum, kde bylo shrnuto, že zatímco dominia jsou ve 

Velké Británii reprezentovány svými Vysokými komisaři, odpovídající zástupce vlády 

Spojeného království po změně postavení generálních guvernérů v zámořských celcích chybí. 

Jednalo se o vážný nedostatek, ale vzhledem k rozdílným názorům jednotlivých dominií k jeho 

odstranění nevedla jednoduchá cesta. Hlavní slovo v záležitosti měla však stejně vláda Jeho 

Veličenstva.475 

Ta ustanovila speciální komisi složenou z pěti ministrů vládního kabinetu. Jejími členy 

byli kromě tří tvůrců zmíněného memoranda také lord strážce pečeti James Gascoyne-Cecil, 

čtvrtý markýz ze Salisbury, a ministr obchodu Philip Cunliffe-Lister. Do jejich diskuse se 

několikrát vložil dokonce i Winston Churchill.476 Amery představil ostatním členům komise 

návrh, aby vysoký komisař komunikoval primárně s ministrem pro dominia, neboť se 

domníval, že většina záležitostí, týkajících se dominií by měla spadat do odpovědného vládního 
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resortu.477 Proti Ameryho plánu vystoupil stálý podtajemník na britském ministerstvu zahraničí 

William Tyrrell, který se účastnil jednání komise v době nepřítomnosti Austena Chamberlaina. 

Podle něho bylo nutné zvláště v Ottawě jmenovat zkušeného britského diplomata, který by 

dokázal radit Kanaďanům se složitostmi zahraniční politiky a jehož postavení by zároveň 

vyvážilo funkci amerického zplnomocněného ministra.478 

Jednání komise se kvůli rozdílným představám jednotlivých resortů, přetrvávajícím 

nejasnostem a častým absencím členů kvůli jejich dalším povinnostem neposouvala výrazněji 

vpřed. Chamberlain se proto rozhodl řešit situaci přímo s britským premiérem. V listopadu 

1927 upozornil Stanleyho Baldwina na skutečnost, že vzhledem k tehdejší cestě lorda 

Willingdona do Spojených států amerických chyběl v Kanadě po dobu nepřítomnosti 

generálního guvernéra oficiální britský prostředník pro vzájemnou komunikaci s Londýnem. 

Jelikož komise měla pouze poradní funkci, apeloval Chamberlain na Baldwina, aby podnikl 

další kroky k vyřešení této otázky a konzultoval je co nejdříve s Mackenzie Kingem.479  

Baldwin ovšem s rychlým výsledkem nespěchal a obrátil se zpět na Ameryho, jehož 

pověřil, aby záležitost konzultoval osobně s kanadským premiérem během jeho návštěvy 

Ottawy v lednu roku 1928.480 Ministr pro dominia se s ministerským předsedou nejstaršího 

britského dominia shodl ohledně toho, že zástupce vlády Jeho Veličenstva by měl mít v Kanadě 

jiné postavení než diplomatický zástupce Spojených států, tudíž pro jeho úřad nevyhovoval 

termín vyslanec či ministr, ale nejlepší alternativu představoval post Vysokého komisaře.481 

Mackenzie King na tuto pozici požadoval někoho, s kým by mohl přímo diskutovat složité 

problémy vztahů uvnitř Britského impéria i zahraničních záležitostí. Amery se to proto snažil 

zohlednit v memorandu pro svou vládu, kde doporučoval jmenovat na pozici britského 

Vysokého komisaře v Kanadě nejlepšího všestranného muže, který byl k dispozici.482 V dubnu 

roku 1928 byl do funkce jmenován zkušený úředník s diplomatickou minulostí William Henry 

Clark. Amerymu se podařilo prosadit, aby Vysoký komisař komunikoval výhradně s ministrem 

pro dominia. Clark měl však k dispozici i dva spolupracovníky, jednoho z ministerstva pro 

dominia a druhého z ministerstva zahraničí, kdy tak měla být reprezentována rovnováha mezi 
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oběma úřady.483 V reakci na Clarkovo jmenování vyjádřil Mackenzie King svou důvěru 

v usnadnění komunikace mezi Londýnem a Ottawou, kterou podle něj měl tento krok 

v budoucnu přinést.484 

Funkci vysokého komisaře lze vnímat jako konkrétní projev rovnoprávného postavení 

Kanady vůči mateřské zemi. Celkově byl však systém britsko-kanadských vztahů příliš složitý 

pro rychlou a efektivní přeměnu, která by se udála okamžitě po definici vzájemné rovnosti 

v Balfourově deklaraci. Důležitou úlohu proto sehrála konference o fungování legislativy 

dominií a obchodního loďstva (Conference on the Operation of Dominion Legislation and 

Merchant Shipping Legislation), která se uskutečnila na podzim roku 1929. Přestože se už 

v závěrech imperiální konference v roce 1926 objevilo doporučení na sestavení expertní 

komise, navazující na práci Výboru pro vnitřní vztahy v Britském impériu, trvalo tři roky, než 

se sešla. Nejednalo se o oficiální imperiální konferenci ani o její část, ale o setkání právních 

znalců z mateřské země i dominií. Kanadu zde zastupovali ministr spravedlnosti Ernest 

Lapointe, Oscar Douglas Skelton, právní poradce na ministerstvu zahraničí John Read a další 

odborníci na záležitosti složité imperiální legislativy.485  

Podle Skeltona bylo hlavním cílem nastávajících diskusí odstranění přetrvávajících 

zbytků legislativní převahy Velké Británie v impériu. Za jedinou možnou výjimku považoval 

tehdejší pravomoc britského parlamentu měnit kanadskou ústavu.486 Konferenci předsedal 

ministr pro dominia z nové labouristické vlády Sidney Webb, první baron Passfield, ale podle 

Skeltona byl hlavní vůdčí postavou britské delegace zkušený politik a právník William 

Jowitt.487  

V průběhů jednání si lze povšimnout podobně jako při jednání Výboru pro vnitřní 

vztahy v Britském impériu během konference před třemi lety dvou názorových proudů. Britové 

byli ochotni k řadě ústupků, ale z jejich vyjádření bylo znát, že určitou formu nadřazenosti vůči 

dominiím by si rádi chtěli udržet. Druhou skupinu představovali Jihoafričané a Irové, kteří byli 

zastánci rychlé akce vedoucí k jasnému vyřešení právních problémů. Kanaďané se tak znovu 

podobně jako na imperiální konferenci v roce 1926 stali mediátory protichůdných představ.488 

Pasivní roli v jednáních sehrály naopak pacifická dominia. Novozélanďané zastávali 
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konzervativní imperiální postoje a jednání spíše brzdili. Ernest Lapointe se proti nim v jednom 

ze svých projevů dokonce ohradil, že pokud si nepřejí vystupovat jako dominium, neměli by si 

ani nárokovat dominiální status.489 

Dne 4. prosince byla vydána závěrečná zpráva konference. Obsahovala několik 

doporučení na změnu výkladu či praktikování legislativních úkonů v dominiích, aby jejich 

průběh reflektoval rovnocenný vztah k mateřské zemi. Z koloniálních dob přežívaly totiž 

některé zvyklosti, které už se sice většinou nevymáhaly, ale právně byly v celkovém 

imperiálním systému stále zakořeněny. Patřilo sem právo Koruny na doporučení britských 

ministrů anulovat zákon, který prošel dominiální nebo koloniální legislativou 

(Disallowance).490 Konference doporučila tuto pravomoc zrušit a k podobným závěrům se 

dospělo i u možnosti výhrady generálního guvernéra vůči návrhu dominiálního zákona, kdy 

mohl odmítnout připojit svůj souhlas a podstoupit rozhodnutí panovníkovi (Reservation).491 

Pro Kanaďany byla dále neakceptovatelná tehdejší praxe, kdy zákony dominií neměly 

platnost mimo jejich území.492 Na doporučení konference měla proto tato praxe skončit. 

Dominiální zákony měly dostat exteritoriální platnost, čímž by došlo k reflexi jejich rovného 

statusu i v této oblasti.493 Podle britského Zákona o platnosti koloniálních zákonů (Colonial 

Laws Validity Act) z roku 1865 byly britské zákony nadřazeny dominiální legislativě. 

Konference tedy doporučovala přijetí nového zákona, který by už tuto nadřazenost 

neobsahoval.494 

Důležitou součástí jednání byly také záležitosti obchodního loďstva. Pro Kanadu se 

jednalo o ožehavé téma, jelikož podle Zákona o obchodním loďstvu z roku 1894 (Merchant 

Shipping Act) neměla právní moc nad britskými loděmi v jejich vodách, zatímco obchodní 

loďstvo z mateřské země se mohlo těšit všem výhodám jako lodě kanadské. Lapointe proto 

požadoval konec tohoto omezení. Nově tak měly být všechny lodě v kanadských vodách 

podřízeny kanadskému právu. Podle ministra spravedlnosti vlády v Ottawě tím mělo být 

dosaženo vzájemné rovnosti i v oblasti lodní obchodní dopravy.495 
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Z tohoto setkání vzešly podklady pro nadcházející imperiální konferenci v roce 1930, 

kdy se plánoval pro vývoj vztahů v Britském impériu další výrazný posun, ale světem začalo 

hýbat jiné téma. Na podzim roku 1929 začala hospodářská krize. Pád americké ekonomiky měl 

vliv na celý svět a na Kanadu obzvlášť. Spojené státy představovaly hlavního odběratele pro 

její dřevo, novinový papír, ryby, ale zcela největší vývozní komoditu představovalo obilí. Tuto 

část kanadského exportu poznamenala ekonomická krize velmi záhy už na konci roku 1929 a 

další problémy se na to začaly nabalovat.496 Rostoucí tempo hospodářské krize zasáhlo i 

neotřesitelnou pozici, jaké se mohl Mackenzie King dosud těšit. Stále častěji čelila federální 

vláda v Ottawě nárokům vlád jednotlivých provincií. Sám premiér doufal, že se jedná pouze o 

dočasný sezónní pokles, který nebude mít trvalé následky. Domníval se, že požadavky 

jednotlivých provincií na finanční pomoc jsou motivovány spíše politickými úmysly než 

skutečnými ekonomickými problémy. Jelikož většinu provincií v té době ovládaly opoziční 

konzervativci, vnímal kanadský premiér jejich požadavky jako snahu podkopat autoritu 

liberální vlády a finanční podporu provinciím odmítl.497 

Před volbami v roce 1930 také podcenil celkově situaci v Kanadě. Jeho politika, kdy si 

nevšímal rostoucí nezaměstnanosti, se netěšila oblibě. Svého rivala, vůdce Konzervativní strany 

Richarda Bennetta, nepovažoval za dostatečného protihráče, což se ukázalo jako velká chyba, 

protože Bennett přišel s konkrétním plánem na řešení ekonomické situace, celní politikou 

s cílem vrátit kanadské zboží na světové trhy.498 Mackenzie King oznámil v květnu rozpuštění 

parlamentu a brzké volby, které o měsíc později vyhráli konzervativci se ziskem 139 mandátů, 

čímž se staly nejsilnější stranou a Bennett vystřídal Mackenzie Kinga v premiérském křesle. 

Pro Konzervativní stranu Kanady se jednalo o největší úspěch od roku 1911.499 Naproti tomu 

liberálové získali pouze 86 křesel a jednalo se o jejich nejhorší volební výsledek za třináct let. 

Téměř polovinu z celkového počtu mandátů tvořil navíc jejich volební výsledek v Québeku, 

kde získali 40 z 65 možných křesel, což svědčí o tom, že ani v těchto volbách neztratil předseda 

liberálů ve frankofonní provincii podporu.500 Mackenzie King po sečtení výsledku voleb uznal 

svou prohru, kdy byl smířen s tím, že předá vládu konzervativcům, ale vyjádřil se skepticky o 

možném naplnění Bennettových slibů. Mezi hlavní příčiny porážky své strany považoval 
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nedostatky v organizaci předvolební kampaně a rostoucí míru nezaměstnanosti, na kterou 

nedokázal správně reagovat.501 

Nový konzervativní ministerský předseda se vydal zastupovat svoji zemi na imperiální 

konferenci v roce 1930. Panovaly dokonce obavy, které se nenaplnily, aby se nový premiér 

neodvrátil od cesty, kterou se vydal jeho liberální předchůdce.502 Hlavními tématy na 

konferenci v Londýně byly z velké části ekonomické záležitosti a reakce na světovou 

hospodářskou krizi. Přesto se zde potvrdil vznik jednoho z nejdůležitějších právních 

dokumentů pro kanadskou samostatnost, Westminsterského statutu. V něm došlo ke 

skutečnému naplnění závěrů konference o fungování legislativy dominií a obchodního loďstva 

z minulého roku. Přestože imperiální konference se těšila vždy větší pozornosti, bylo to 

předchozí setkání politiků a právních expertů z roku 1929, které mělo na konečnou podobu 

proslulého dokumentu značný vliv.503 

 Westminsterský statut ukotvil de iure nový vztah mezi Spojeným královstvím a dominii. 

Došlo zde k jasnému vymezení samotného pojmu dominium pro Kanadu, Australský svaz, 

Nový Zéland, Jihoafrickou unii, Irský svobodný stát a Newfoundland, pro něž ani pro jejich 

části se nesmělo používat označení kolonie. Kromě toho statut rušil účinnost Zákona o platnosti 

koloniálních zákonů z roku 1865 a upravoval Zákon o obchodním loďstvu (Merchant Shipping 

Act) z roku 1894 a Zákon o koloniálních soudních dvorech admirality (Colonial Courts of 

Admiralty Act) z roku 1890. Westminsterský statut také přiznával dominiálním zákonům 

exteritoriální platnost. Neméně důležitá byla rovněž pasáž o tom, že žádný zákon přijatý vládou 

Jeho Veličenstva nemohl platit automaticky v dominiích, dokud ho jejich vlády samy 

nepřijmou do vlastního právního systému. Do statutu byly také zahrnuty i paragrafy ohledně 

vztahu vlády v Ottawě a jednotlivých parlamentů v kanadských provinciích.504 

 Westminsterský statut dával Kanadě legislativní rovnost s Velkou Británií. Nyní měla 

úplnou zákonnou svobodu. Na podzim roku 1931 prošel v britském parlamentu a 11. prosince 

téhož roku ho podepsal panovník. O den později ho přijala do svého zákonodárství i Ottawa. 

Došlo tak k završení jednoho dlouhého historického vývoje v britsko-kanadských vztazích. V té 

době už to Mackenzie King sledoval z opozičních řad, ale jeho dvě funkční období proces 

zakončený přijetím Westminsterského statutu výrazně ovlivnily. Světová hospodářská krize 

sice zapříčinila pád jeho vlády, ale i tuto situaci nakonec dokázal politicky přežít a do 
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premiérského křesla nejstaršího britského dominia se později ještě vrátil. Tou dobou již však 

musel reagovat na jiné problémy v britsko-kanadských vztazích a na mezinárodní úrovni, než 

jaké řešil ve svých prvních dvou funkčních obdobích. 
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Závěr 

Ve zkoumaném období let 1921–1930 prošly britsko-kanadské vztahy důležitými změnami, 

které směřovaly k větší míře kanadské nezávislosti. V období krátce po první světové válce 

získala Kanada ve světě nové postavení i díky jejímu samostatnému členství ve Společnosti 

národů. Přestože se už za konzervativních premiérů Roberta Bordena a Arthura Meighena 

začínaly ve společné imperiální zahraniční politice projevovat její limity,505 znamenal až nástup 

Williama Lyona Mackenzie Kinga do funkce kanadského ministerského předsedy v roce 1921 

urychlení tohoto procesu, jelikož nový premiér začal výrazněji usilovat o nezávislejší 

zahraniční politiku na Velké Británii. Konkrétně se to projevilo během Chanacké krize na 

podzim roku 1922, kdy Ottawa vystoupila proti žádosti Londýna na vyslání vojenských 

jednotek na Blízký východ jako demonstrování imperiální jednoty. Hlavním důvodem, proč 

vláda Mackenzie Kinga nechtěla vyslyšet volání mateřské země, bylo to, že oblast 

nepovažovala za kanadský, ale výhradně za britský zájem. Svou roli hrály i vnitropolitické vlivy 

v Kanadě, které působily na snahu Kanaďanů se samostatně rozhodnout do jakých 

mezinárodních záležitostí se zapojí. 

 Postup Ottawy narážel v tomto ohledu na Brity prosazovanou společnou imperiální 

politiku. Mackenzie King pokládal tuto koncepci zahraniční politiky pro Kanadu za příliš 

svazující. Vliv na něj měli jeho přední spolupracovníci. Oscar Douglas Skelton je považován 

za hlavního ideového tvůrce vlastní kanadské zahraniční politiky. Skeltonův vliv na premiéra 

byl sice značný, ale nemůžeme ho označit za jediný. Přes mnoho společných názorů se i mezi 

nimi ohledně zahraniční politiky objevovaly neshody, neboť premiér byl narozdíl od svého 

poradce za určitých okolností ochotný ke kompromisům s Brity, zatímco Skelton odmítal 

jakékoliv formy britské nadřazenosti.506 

 Specifické pro kanadské dějiny je rozdělení země na dvě kulturně a jazykově odlišné 

části. Vzhledem k tomu, že z frankofonního Québeku pocházela důležitá voličská podpora pro 

Liberální stranu, měl vliv na premiéra jeho poradce pro záležitosti Québeku a ministr rybolovu, 

později ministr spravedlnosti, Ernest Lapointe, u něhož si lze povšimnout, že vkládal velké 

naděje do kanadského působení ve Společnosti národů, jelikož se domníval, že Kanada tím 

ukáže světu status dominií jako nezávislých států.  Naopak premiér se stavěl k této mezinárodní 

platformě rezervovaně, protože ji viděl spíše jako evropskou než světovou organizaci. 
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 Ve zkoumaném období si lze povšimnout i snahy o samostatný rozvoj kanadsko-

amerických vztahů, podmíněný geografickou polohou nejstaršího britského dominia. Pro 

Kanadu představovaly vztahy s jejím jižním sousedem často hlavní důvod nesouhlasu s 

imperiální zahraniční politikou. Se svým jižním sousedem měla Kanada společnou jistou míru 

severoamerického izolacionismu, který se projevil v touze, aby nebyla vždy vázána v 

zahraničněpolitických záležitostech Velké Británie. V oblastech, které nespadaly do přímého 

britského zájmu, ale pouze do zájmu kanadského, chtěla mít už od počátku Mackenzie Kingovy 

administrativy rozhodující slovo Ottawa. Zde ovšem byla stále svázaná komunikací přes 

imperiální instituce a zvyklosti, což se ve zkoumaném období také výrazně změnilo díky 

aktivitě kanadského premiéra. Mackenzie King využil v roce 1923 Smlouvu o lovu platýsů, 

která nespadala do britského, ale hlavně do kanadského zájmu k tomu, aby se nezávislost jeho 

země posunula. Tím, že si vymohl samostatný podpis pouze pro zástupce své vlády jako 

reprezentanta Kanady, byl zaveden důležitý precedens pro signování smluv bez britské účasti. 

Pro Kanadu se tak jednalo o symbolický moment, přestože pro okolní svět včetně Spojených 

států amerických představovala dohoda o rybolovu v Tichomoří okrajovou záležitost. 

 Na imperiální konferenci roku 1923 se sice nedošlo k úplnému odmítnutí společné 

imperiální politiky ale ani k jejímu opětovnému potvrzení.507 Bylo zde však potvrzeno, že 

dominiální zástupci mohou podepisovat a dojednat si své vlastní smlouvy bez britské účasti. 

Jednalo se o velký krok ve vnitřních vztazích v rámci Britského impéria, neboť se tím Kanada 

přiblížila o další stupeň k nezávislému státu, ale k přesnějšímu vymezení toho, jakým způsobem 

se bude vyvíjet vztah mezi mateřskou zemí a dominii došlo až později. 

 Obavy Kanaďanů z vtažení do dalšího evropského konfliktu se projevovaly ve snaze 

změnit desátý článek Paktu Společnosti národů, který považovali za příliš zavazující. Svou roli 

zde sehrál izolacionismus typický pro Spojené státy americké, které se narozdíl od Kanady 

nestaly členem Společnosti národů. Jako přílišný závazek mateřské země evropským 

problémům narušujícím imperiální zahraniční politiku ze strany Britů brali Kanaďané i Rýnský 

garanční pakt, ke kterému se odmítli připojit. 

 Spor s generálním guvernérem v roce 1926 zase poukázal na stále nedořešené problémy 

britsko-kanadských vztahů z hlediska vnímání míry kanadské nezávislosti vůči své mateřské 

zemi. Mackenzie King na imperiální konferenci na podzim roku 1926 zaměřil proto svou hlavní 

pozornost na prosazení změny u pravomocí generálního guvernéra, což se mu zde nakonec 

podařilo a generální guvernér přestal být v očích Kanaďanů vnímán jako agent britské vlády 
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zasahující do jejich domácích záležitostí. Při definování nové pozice dominií uvnitř Britského 

impéria nebyl Mackenzie King tak radikální jako Jihoafričané nebo Irové a zaujal 

kompromisnější postoj, čímž přispěl k prohlášení vzájemné rovnosti dominií s mateřskou zemí 

v Balfourově deklaraci. 

 Rok 1926 je často vnímán jako přelomový bod ve vztazích uvnitř Britského impéria, 

které je od té doby stále častěji nazýváno jako Britské společenství národů, ale ve skutečnosti 

Balfourova deklarace vzájemnou rovnost dominií s mateřskou zemí pouze konstatovala. 

K jejímu skutečnému naplnění bylo třeba ještě dořešit mnoho věcí z toho vyplívajících. 

Zároveň v některých oblastech jako bylo například samostatné signování smluv zástupci 

dominií se rovnost mezi Kanadou a Velkou Británií ukazovala již dříve. V následujícím období 

se tedy Ottawa snažila o mezinárodní kroky, které tuto rovnost přímo potvrzovaly. Snažila se 

vyslat do, z jejího hlediska nejdůležitějších, zemí mimo Britské impérium odpovídající 

diplomatické zastoupení. Na prvním místě zde byly znovu vztahy se Spojenými státy, neboť 

první výměna diplomatických zástupců proběhla právě s jižním sousedem. Událost, kdy došlo 

ke jmenování kanadského zástupce Vincenta Masseye ve Washingtonu, je vykládána jako 

mezník, kdy došlo k reflektování nezávislosti Kanady ze strany jejího jižního souseda.508  

 Jako konkrétní projev rovnoprávného postavení Kanady vůči Spojenému království lze 

vnímat i zavedení úřadu Vysokého komisaře, který se stal zástupcem britské vlády v dominiu 

místo generálního guvernéra. Získání místa v Radě Společnosti národů potvrdilo Kanadě status 

na Velké Británii nezávislého člena této mezinárodní organizace, ale mělo dopad i na 

větší rovnost mezi jednotlivými částmi Britského impéria, protože již ho od té doby 

nezastupovala v Radě Společnosti národů pouze mateřská země, ale díky Kanadou 

nastavenému precedentu i postupně jednotlivá dominia. 

 Konference o fungování legislativy dominií a obchodního loďstva z roku 1929 

připravila dokument schválený na imperiální konferenci o rok později, který vešel v prosinci 

1931 v platnost jako Westminsterský statut. V něm byla dominiím potvrzena možnost vedení 

vlastní zahraniční politiky a je příznačné, že Kanada ho přijala do svého zákonodárství z nich 

jako první. Přestože už tehdy nebyl Mackenzie King kanadským premiérem, lze konstatovat, 

že k završení dlouhého vývoje jedné etapy v britsko-kanadských vztazích přispěla velkou 

měrou právě jeho dvě funkční období v letech 1921–1930. Hlavní přínos osobnosti Mackenzie 

Kinga vidí řada historiků vedle jeho cílevědomosti, vychytralosti a obratnosti i ve schopnosti 

učinit ve správnou chvíli taková rozhodnutí, aby jeho politické působení nadále pokračovalo.509 

 
508 LLOYD – JAMES, s. 496. 
509 LEVINNE, s. 406. 
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Díky těmto vlastnostem mohl po dlouhou dobu udržovat nejen národní jednotu své země, ale i 

dojít při jednáních s Brity k takovým závěrům, které posouvaly vývoj britsko-kanadských 

vztahů a cestu jeho země ve zkoumaném období k větší nezávislosti. 
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