
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta 

Ústav světových dějin

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Tomáš Bandžuch

Svobodné město Gdaňsk 
a 

zahraniční politika nacistického Německa

Free City of Danzig 
and 

the Foreign Policy of Nazi Germany

Praha, 2015 Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.



2

Tímto bych rád poděkoval všem, bez nichž by tato práce nikdy nevznikla, i těm, kteří se 

mnou v době, kdy jsem v duchu dlel na bouřlivém baltském pobřeží, měli trpělivost takřka 

nevyčerpatelnou.

Především tedy prof. PhDr. Václav Horčičkovi, Ph.D. za jeho snahu přivést mne k co 

možná nejširšímu heuristickému záběru.

Dále pak Ing. Davidu Novákovi a Vladimíru Sobotkovi za jejich nezištnou pomoc při 

shánění těžce dostupné literatury.

Rovněž tak i správcům stránek www.freecitysourcebook.com, které poskytují nepřeberné 

množství materiálu všem, kdo by se chtěli nejrůznějšími aspekty dějin Svobodného města. 

Ovšem hlavní dík patří mé rodině a mým přátelům, kteří mi dodávali sílu dovést tuto práci 

až do konce.



3

Místopřísežné prohlášení:

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 18. května 2015

Tomáš Bandžuch



4

Abstrakt:

Práce si klade za cíl popsat vývoj Svobodného města Gdaňska ve třicátých letech dvacátého 
století a role, jíž sehrávalo v německé a polské politice ve sledovaném období.  Uvedené 
období se přitom snaží popsat v návaznosti na situaci Gdaňsku v letech dvacátých. Pokouší se 
zachytit jednotlivé základní procesy nacifikace Svobodného města a klíčové události, jež 
nejzásadněji ovlivnily jeho pozici na lokální mezinárodní aréně. Soustředí se rovněž na 
analýzu toho, jak zahraniční politika Polska a Německa ovlivňovala rovnováhu sil mezi 
jednotlivými aktéry gdaňské politiky a do jaké míry situace v Gdaňsku přispěla k růstu 
polsko-německého napětí, jež stálo u zrodu druhé světové války. 

Klíčová slova:

Gdaňsk – Svobodné město – Nacionální socialismus – vztahy německo-polské – Druhá 
světová válka, příčiny – Mezinárodní vztahy – diplomacie, dějiny - Förster, Albert – Greiser, 
Arthur – Beck, Józef – Sahm, Heinrich

Abstract:

The topic of the thesis is an evolution of the Free city of Danzig in 1930´s and the role it played in 

German and Polish politics during the aforemetioned period consecutively to the evolution of the 

situation in the city of Danzig in 1920´s. The particular elementary processes of the Free city of 

Danzig´s nazification are described here as well as key moments that fundamentally affected the 

city´s standing within the local as well as international political environment. The thesis also 

focuses on the analysis of the Polish and German foreign policy´s influence over the power 

ballance between relevant actors and to which extent the situation in Danzig contributed to the 

increase of tensions between Poland and Germany, which in the end led to the beginning of the 

WWII.

Klíčová slova:

Danzig – Free city – National Socialism – Polish-German relations – World War II, causes –

International relations – diplomacy, history - Förster, Albert – Greiser, Arthur – Beck, Józef –

Sahm, Heinrich
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1. Úvod

Ačkoliv se může zdát, že druhá světová válka představuje událost, které je v české odborné 

a populárně naučné literatuře věnována pozornost plně odpovídající jejímu významu jednoho 

ze stěžejních mezníků dvacátého století, stále ještě je možné nalézt jak v jejích dějinách 

samotných, tak i v řetězci příčin a následků, jež k ní vedly, místa, kterým jako by se za 

posledních sedmdesát let historické bádání v českých zemích zcela vyhýbalo.

Nejedná se přitom pouze o události, které se středoevropskému pozorovateli jeví buď jako 

příliš vzdálené, anebo měly pouze regionální dopad, ale i takové, jejichž význam byl pro 

genezi a průběh celého konfliktu naprosto zásadní a jejichž pominutí či nemístné 

zjednodušení může vést až k celkovému nepochopení vztahu mezi jednotlivými aktéry a 

následné dílčí dezinterpretaci událostí s druhou světovou válkou spojených.

Mezi takováto „bílá místa“, s nimiž se český zájemce o tuto problematiku dosud nemohl 

podrobněji seznámit, pak patří i problematika Svobodného města Gdaňsk, jehož pozice mezi 

Polskem a Německem jej předurčovala k tomu, aby se stalo záminkou novému konfliktu mezi 

oběma státy.

Možná i proto, že válka, u jejíhož zrodu nakonec Gdaňsk stál, předčila i ty nejhorší 

představy, byla celá problematika Svobodného města, jeho postavení ve versailleském 

systému, dynamiky jeho vnitropolitické scény, jeho role v revizionistické politice Třetí Říše i 

britských garancích poskytnutých polskému státu, jeho komplikovaných vztahů s Varšavou i 

ženevskou Společností národů, v českém diskursu zcela upozaděna ve prospěch jiných 

aspektů onoho gigantického zápolení let 1939-1945, s jejichž celosvětovým ohlasem se 

nemohl zdánlivě vyřešený gdaňský problém v žádném případě měřit.

Jakkoliv tedy měla být následující práce původně věnována pouze posledním šesti letům 

existence Svobodného města a roli, jíž hrálo v politice hitlerovského Německa, vedla mne 

výše zmíněná absence původních českých studií věnovaných tomuto tématu k jejímu 

rozšíření, kdy jsem se pokusil alespoň letmo dotknout i dalších aspektů existence Svobodného 

města v období mezi oběma světovými válkami.

Primárním úkolem sice i nadále bude zodpovědět na otázky, jakým způsobem využíval 

Berlín v druhé půli třicátých let gdaňskou otázku ve vztazích s Polskem i dalšími aktéry 

mezinárodní politiky a jakým směrem ovlivňoval dění ve městě samotném, nicméně do práce 

bude nyní zahrnuta i problematika proměn německých i polských vztahů vůči Gdaňsku v 

horizontu celého meziválečného období spojená s rozborem metod, jimiž se obě země 
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pokoušely dosáhnout konečného ovládnutí Svobodného města, přičemž zohledněny budou jak 

jejich výchozí předpoklady, tak i dosažené výsledky.

Další okruh otázek je pak spjat s otázkou vnitřního vývoje ve Svobodném městě, kdy bude 

zvláštní pozornost věnována procesu eroze gdaňského demokratického systému. V této 

souvislosti budou zmíněny jak predispozice gdaňské politiky k jejímu ovládnutí nacistickou 

stranou a možnosti opozičních uskupení nacionálně socialistickému náporu odolat, tak i 

konkrétní mechanismy užité nacionálními socialisty při pokusu o nacifikaci Svobodného 

města a jeho vyvázání z komplexu versailleského systému. 

Z tohoto důvodu také bude první kapitola věnována samotné genezi tohoto kvazistátního 

útvaru, jeho postavení, jak jej mírové smlouvy načrtávaly, a způsobů, jakými se se změnou 

jeho statusu vyrovnávalo jeho obyvatelstvo i německý a polský stát.

Druhá část pak na procesu konstituování Svobodného města detailněji přiblíží jeho 

institucionální strukturu a pozice, které v ní nejdůležitější orgány zastávaly, neboť právě 

pochopení relativně komplikovaných vztahů, které v gdaňském ústavním pořádku panovaly, 

je nezbytné pro porozumění následnému vývoji a možnostem, jež jednotliví hráči 

v politickém boji o Gdaňsk měli.

Kapitola třetí se bude zaobírat polsko-gdaňskými a německo-gdaňskými vztahy do roku 

1933, přičemž zvláštní důraz bude kladen na možnosti, jimiž se berlínská a varšavská vláda 

disponovaly při svém úsilí o ovládnutí Svobodného města, jakož i na to, jak se ke svým 

sousedům stavěly jednotlivé gdaňské vlády. Samostatná podkapitola pak bude věnována 

problémům, jež zatěžovaly polsko-gdaňské vztahy na přelomu dvacátých a třicátých let, a 

závažné situaci, v níž se Svobodné město ocitlo v první polovině roku 1933 – tedy v době, 

kdy se v Německu chopila moci Nacionálně socialistická dělnická strana Německa (NSDAP). 

Její gdaňská politika se totiž rodila právě během této krize a byla jí do značné míry ovlivněna, 

neboť její důsledky mohly být fatální nejen pro Svobodné město, ale také i pro nový 

nacistický režim.

Zbývající tři kapitoly pak představují hlavní část práce.

Budou zaměřeny na vnitřní vývoj Svobodného města a proměny polsko-německo-

gdaňských vztahů od roku 1933 až do vypuknutí druhé světové války o šest let později. 

Vývojová linie přitom bude ilustrována klíčovými událostmi, které byly pro jednotlivé fáze 

vývoje Svobodného města signifikantní. Vzhledem k tomu, že právě v této době hrál Gdaňsk 

roli zásadního celoevropského problému, nebude možné se v této souvislosti vyhnout ani 

problematice širších mezinárodních vztahů, nicméně vzhledem k tomu, že by okruh otázek 
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spjatých s poměry mezi jednotlivými státy v předvečer druhé světové války do značné míry 

přesahoval vymezení této práce, bude jim věnována větší pozornost pouze v těch pasážích, jež 

se budou přímo dotýkat Svobodného města jako takového.

***

Jak již bylo uvedeno výše, nebyla doposud v českém prostředí Svobodnému městu 

věnována žádná rozsáhlejší studie,1 a tudíž bylo při práci na následujícím textu nezbytné 

využít krom primárních zdrojů především texty polské, německé a angloamerické 

provenience.

Pravdou nicméně bohužel zůstává, že u značné části z nich autoři posuzují dějiny 

Svobodného města výhradně pod prizmatem jeho konce a role, jíž hrálo při vzniku druhé 

světové války.

Uvedené hledisko je patrné kupříkladu v historiografii polské, kdy především v období 

dominance sovětské ideologie početná díla věnovaná jednotlivým aspektům gdaňské otázky 

plnila mimo své funkce informačně-vzdělávací i roli apologetickou, a kdy se i přes dílčí 

kritiku polské politiky k Svobodnému městu pokoušela především o obhajobu postojů 

Varšavy s tím, že vinu za vyostření vzájemných vztahů kladla takřka výhradně na nacionálně 

a nacisticky orientované představitele Svobodného města.

Z tohoto hlediska přistupují k celé problematice kupříkladu některé starší práce Marka 

Andrzejewského,2 Stanisława Mikose3 či Andrzeje Romanowa.4 A to přesto, že jinak 

poskytují nedocenitelný vhled od problematiky gdaňské sociálně-demokratické opozice, 

problématiky polské menšiny ve Svobodném městě, popřípadě polsko-gdaňských vztahů.

Polský pohled pochopitelně nalezl svůj zrcadlový odraz i na druhé straně hranice, kdy 

nejdůrazněji svou pravdu o někdejším Svobodném městě hájily osoby, jež jej musely v rámci 

nuceného vysídlení po válce opustit. Publikaci věnovanou gdaňské problematice, která má 

svým stylem již spíše blíže k pamfletu než seriózní historické studii, pak sepsal kupříkladu 

syn gdaňského senátora Viktora Böttchera Hans Böttcher, jenž se v ní pokouší zpochybňovat 

                                                            
1 Kupříkladu kniha Vladimíra Nálevky Poslední týden míru se sice poměrně detailně věnuje událostem, jež 

předcházely anexi Svobodného města Německem, ale činí tak pouze v kontextu celoevropské krize ze srpna 
1939. Viz NÁLEVKA, Vladimír: Poslední týden míru, Praha, 1979.

2 ANDRZEJEWSKI, Marek: Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska 1920-1936, Gdańsk, 1980.
3 MIKOS, Stanisław: Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w wolnym mieście 

Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1972; MIKOS, Stanisław: Wolne miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-
1939, Gdańsk 1979.

4 ROMANOW, Andrzej: Prasa polska w Wolnym mieście Gdańsku, Gdańsk, 1979.
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polskou argumentaci o sounáležitosti města s Polskem.5

V žádném případě však nelze říct, že by Böttcherův pohled v německé historiografii a 

publicistice nějak převládal. Naopak – většina novějších prací německé provenience je v 

gdaňské otázce k německé revizionistické politice praktikované ve třicátých letech silně 

kritická, což někdy přerůstá i v nepříliš kladný postoj ke všem gdaňským politickým 

subjektům s národoveckým zaměřením. Ostré odsudky gdaňského nacionálně socialistického 

režimu tak zaznívají kupříkladu ze stránek monografií Franka Fischera6 či Dietera Schenka7, 

který dokonce věnoval samostatnou studii německým zločinům, k nimž došlo během anexe 

Svobodného města v září 1939.8

Otázce Svobodného města se věnují i anglicky píšící badatelé, z nichž nicméně mnozí mají 

středoevropské kořeny. Gdaňskou problematiku tak kupříkladu do celkového rámce 

zahraniční politiky nacionálně socialistického Německa ve svých vpravdě detailních 

monografiích zařadil německoamerický badatel Gerhard Weinberg9 a roli Svobodného města 

v politice polské zase v sérii článků přibližuje anglická historička polského původu Anita 

Prażmowská.10

Významným zdrojem informací pro tuto práci se mi nicméně staly edice dokumentů, jež 

přibližovaly pohled jednotlivých rozhodujících mezinárodních činitelů na události, které se 

Svobodného města ve druhé polovině třicátých let bezprostředně dotýkaly a jež nakonec 

posloužily i jako jedna ze záminek německého útoku na Polsko v září 1939. Tyto publikace 

vydané na počátku druhé světové války sice obsahují pouze účelově vybrané diplomatické 

dokumenty, jejichž cílem bylo především ospravedlnit před mezinárodní veřejností politiku 

jednotlivých aktérů, nicméně dohromady dávají překvapivě komplexní pohled na měnící se 

postavení Gdaňsku v evropské politice v posledních měsících před vypuknutím druhé světové 

                                                            
5 BÖTTCHER, Hans Viktor: Die Freie Stadt Danzig. Wege und Umwege in die europäische Zukunft, Bonn, 

1995.
6 FISCHER, Frank: Danzig, Berlin 2006.
7 SCHENK, Dieter: Danzig 1930-1945, Das Ende einer freien Stadt, Berlin 2013.
8 73. SCHENK, Dieter: Die Post von Danzig, Geschichte eines Deutschen Justizmordes – Juristische aspekte, 

staženo z <http://dieter-schenk.info/Anhang/Publikationen/vortraege/Post-von-Danzig-Juris.pdf>, navštíveno 
dne 11. května 2015.

9 WEINBERG, Gerhard: The Foreign Policy of Hitler´s Germany, Diplomatic Revolution in Europe, 1933-
1936, Chicago 1983; WEINBERG, Gerhard L.: Germany and the Soviet Union 1939-1941, Leiden 1954.

10 PRAŻMOWSKA, Anita: Poland´s Foreign Policy: September 1938 - September 1939, The Historical 
Journal, No. 4, 1986, str. 853-873; PRAŻMOWSKA, Anita: The role of Danzig in Polish-German relations 
on the eve of the Second World War in (eds.) LANE, Thomas, HIDEN, John: The Baltic and the Outbreak of 
the Second World War, Cambridge, 1992 str. 74-95; PRAŻMOWSKA, Anita: War over Danzig: The 
Dilemma of Anglo-Polish Realtions in the Months Preceding the Outbreak of the Second World War inThe 
Historical Journal, No. 1, 1983, str. 177-183.
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války. Jedná se o edice dokumentů britských11, francouzských12 a výběrovou edici dokumentů 

německých.13 Polský pohled na tyto události pak v následující práci zastupuje obsáhlý výběr 

poznámek a diplomatických dokumentů z archivu polského velvyslance v Berlíně Józefa 

Lipského, který svůj úřad zastával v letech 1933 až 1939 a byl tak bezprostředním svědkem i 

spolutvůrcem všech proměn polsko-německých vztahů v tomto období.14

Vzhledem k tomu, že jeden z okruhů otázek, na nějž má tato práce odpovědět, se týká 

právě role gdaňské otázky v německé zahraniční politice, nebylo možno pominout ani sérii 

podrobných edic německých diplomatických dokumentů z meziválečného a válečného období 

vydávaných od padesátých ve Spolkové republice Německo, neboť právě tyto dokumenty do 

značné míry zrcadlí nejen měnící se význam Svobodného města pro německou zahraniční 

politiku v různých obdobích, ale také spory o řešení gdaňské otázky mezi osobami, jež měly 

tvorbu této politiky v popisu práce.15

Tyto edice jsou pak doplněny některými dobovými drobnějšími pracemi publicistického 

charakteru a memoáry několika osob, jež buď měly na vývoj Svobodného města vliv, anebo 

se alespoň staly informovanými svědky jeho nacifikace a zániku.

Naprosto zásadní svědectví v tomto směru tak podávají paměti posledního vysokého 

komisaře Společnosti národů v Gdaňsku Carla Burckhardta,16 stejně tak jako vzpomínky 

zástupce velitele polské posádky na Westerplatte Franciska Dąbrowského,17 jež detailně 

popisují život polského kontingentu ve městě a jeho přípravy na nevyhnutelný příchod války. 

Co se pak týče situace při vzniku Svobodného města a konstituování jednotlivých orgánů jeho 

komplikované vládní struktury, byly mi do značné míry vodítkem paměti prvního polského 

                                                            
11 The British War Blue Book staženo z <http://ibiblio.org/pha/bb/bb-toc.html>, navštíveno 11. května 2015.
12 Diplomatic Documents 1938-1939 (Also known as The French Yellow Book), staženo z 

<http://www.ibiblio.org/pha/fyb/fyb-preface.html>, navštíveno 11. května 2015.
13 100 dokumentů o vzniku války, Brno, 2013.
14 (ed.) JĘDRZEJEWICZ, Wacław: Diplomat in Berlin, 1933-1939; Papers and Memoirs of Józef Lipski, 

Ambassador of Poland, New York, London 1968.
15 (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. Serie C, 1933-1937, Bd. 

IV/1, 1. April bis 13. September 1935, Göttingen 1971; (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen 
auswärtigen Politik 1918-1945, Serie C: 1933-1937, Das Dritte Reich: Die ersten Jahre, Band IV, 2, 16. 
September 1935 bis 4. März 1936, Göttingen 1975; (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen 
auswärtigen Politik 1918 - 1945, Serie C: 1933-1937, Das Dritte Reich: Die ersten Jahre, Band V, 2, 26. Mai 
1936 bis 31. Oktober 1936, Göttingen 1977; (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen 
Politik 1918-1945, Serie D: 1937-1945, Band V, Polen, Südosteuropa, Lateinamerika, Klein-und 
Mittelstaaten, Juni 1937 – März 1939, Baden-Baden 1953; (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen 
auswärtigen Politik 1918-1945. Serie D, 1937-1941. Bd. VI, Die letzten Monate vor Kriegsausbruch, März 
bis August 1939, Baden-Baden 1956.

16 BURCKHARDT, Carl J.: Moja misja w Gdańsku, Warszawa, 1970.
17 DĄBROVSKI, Francisek: Wspomnienia z obrony Westerplatte, Gdańsk 1957.
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diplomatického zástupce na jeho území Mieczysława Jałowieckého.18

Pramenem velmi pochybné hodnoty na druhou stranu představují vzpomínky prvního 

nacionálně socialistického prezidenta gdaňského senátu Hermanna Rauschninga,19 jež byly 

opakovaně odhaleny jakožto do značné míry vyfabulované s tím, že jejich hlavním cílem byla 

diskreditace NSDAP a jejích představitelů. Nicméně vzhledem k roli, jíž právě Rauschning 

hrál v gdaňské politice v první polovině třicátých let, je nebylo možné pominout a s nejvyšší 

opatrností je nevyužít alespoň jakožto pramen doplňkový. Stejným způsobem pak bylo třeba 

přistupovat i ke Gdaňsku se vztahujícím záznamům z deníku ministra propagandy Třetí říše 

Josefa Goebbelse.20

                                                            
18 JAŁOWIECKI, Mieczysław: Wolne Miasto, Warszawa 2002.
19 RAUSCHNING, Hermann: Rozmluvy s Hitlerem, Červený Kostelec 2006.
20 GOEBBELS, Joseph: Deníky, 2. svazek, Praha 2009; GOEBBELS, Joseph: Deníky, 3. svazek, Praha 2009.
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2. Zrození Svobodného města

Konec první světové války výrazným způsobem překreslil státní hranice střední a východní 

Evropy. Na troskách starých říší vznikly nové státy, které mezi sebou intenzivně soupeřily o 

každý kilometr čtvereční, argumentujíce při tom národnostními, historickými i hospodářskými 

ohledy. Tento proces, jejž můžeme fakticky rámovat lety 1918-1920, mohl být natolik 

intenzivní jen díky tomu, že v tomto regionu světový konflikt neměl žádného vítěze, v 

důsledku čehož se celá oblast propadla do mocenského vakua. Zatímco Rakousko-Uhersko se 

rozpadlo zcela a Rusko bylo rozvráceno sérií revolucí, stálo Německo, jakožto jediná 

skutečná zbývající relevantní síla v regionu, před vojenskou katastrofou na západní frontě a 

muselo se i v oblasti svých východních hranic podřídit diktátu vítězné koalice.

Vzhledem k tomu, že to byly právě tyto tři mocnosti (respektive jejich přímí předchůdci), 

které si mezi sebe na konci osmnáctého století rozdělily polsko-litevské soustátí, bylo jen 

přirozené, že Poláci této neobyčejně příznivé politické situace využijí a pokusí se o vzkříšení 

svého historického státu. Tím spíše, že „polský stát, jenž by zahrnoval oblasti obydlené 

nesporně polským obyvatelstvem a jemuž má být zajištěn svobodný a bezpečný přístup k 

moři“21 měl vzniknout přímo na základě jednoho ze čtrnácti bodů amerického prezidenta 

Woodrowa Wilsona, které se ke konci války staly faktickým spojeneckým programem.

Ovšem teritoriální rozsah tohoto nového polského státu vůbec nebyl zřejmý. Vždyť i 

požadavek přístupu k světovému oceánu umožňoval díky své vágní formulaci několik 

výkladů, mezi nimiž figurovala kupříkladu i možnost svobodné plavby polských lodí po 

německých vodních tocích či vyčlenění části německých přístavů pro potřeby polského 

loďstva. Sami představitelé USA ostatně po dlouhou dobu uvažovali právě o některé z těchto 

možností, které by zajistily polský přístup ke světovému oceánu, aniž by závažněji narušily 

národnostní hranice v regionu.22 V tomto smyslu přitom také při své kapitulaci chápala 

uvedený bod i německá strana, která už ve svých nótách ze 3. a 12. října 1918 projevila 

                                                            
21 Cit. dle President Woodrow Wilson's 14 Points 1918, Our documents, 

http://www.ourdocuments.gov/doc_large_image.php?flash=true&doc=62, navštíveno24. ledna 2014.
22 Pro danou variantu se rovněž dlouhodobě vyslovoval i první československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk. Viz CIENCIALA, Anna: The Munich crisis of 1938: Plans and Strategy in Warsaw in the context of 
western appeasement of Germany in Diplomacy and Sattecraft, No. 2-3, 2007 str. 52. Na druhou stranu jeden 
z čelných polských politiků Roman Dmowski se již během války snažil dokázat, že další existence Gdaňsku 
coby polského přístavu je i v zájmu budoucího československého státu. Viz KADLEC, Jaroslav, Dmowského 
linie a těšínské otázka in (ed.) POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka, ŠKERLOVÁ, Jana. HAVÁČ, Ondřej, 
HROMEK, Martin: Promýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic, Brno 2014, str. 52.
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ochotu neutralizovat vodní cesty vedoucí k Baltskému moři.23

Představitelé polských emigrantů ve spojeneckých zemích však na druhou stranu již během 

války přijali za svůj program, který počítal s takovými územními změnami, které by Polsku 

zabezpečily vlastnictví co nejrozsáhlejší části baltského pobřeží, kde by se hlavním přístavem 

země stalo do té doby německé město Gdaňsk.24 Tento projekt záhy po skončení války přijala 

za svůj i značná část představitelů nově vzniknuvšího polského státu. Ti totiž požadovali 

připojení některého z baltských přístavů a souvislý pás území, jež by k němu Polsku zajistil 

nerušený přístup, a vzhledem ke své poloze i ekonomickému významu se jakožto 

nejvýhodnější objekt takovéto polské expanze jevil právě Gdaňsk.25

Takovýto scénář se ovšem na podzim a na začátku zimy 1918 zdál představitelům 

německého státu jakožto natolik absurdní, že se jím vůbec nehodlali zaobírat. Při úvahách o 

případných teritoriálních změnách si totiž naprosto nebyli ochotni připustit, že by 

znovuvytvořené Polsko mohlo anektovat některý baltský přístav, jejichž obyvatelstvo bylo z 

drtivé většiny národnostně německé.

Sami obyvatelé Gdaňsku si však touto skutečností již zdaleka tak jisti nebyli - a tak už 14. 

října 1918 zaslali představitelé zdejšího magistrátu ministerstvu vnitra Německé říše své 

prohlášení, v němž se ostře vymezili proti jakýmkoliv snahám přičlenit jejich „staré hanzovní 

město“26, jež „vybudovaly… německé kulturní síly“27 k Polsku a požadovali, aby se státní 

správa zasadila o jeho setrvání v německém státě.

Nicméně ani takováto přímá pobídka nedokázala rozhodující berlínské činitele přesvědčit, 

že polské územní požadavky představují pro územní integritu východních částí říše vážné 

nebezpečí, a uvedený telegram tak byl odpovědnými místy pouze vzat na vědomí a následně 

odložen ad acta.

Tehdejší situaci v Berlíně tak nejlépe ilustruje vzpomínka pozdějšího prezidenta senátu 

Svobodného města28 Heinricha Sahma, který se prý ještě v listopadu 1918 doslova vysmál 

jednomu z představitelů gdaňských politických kruhů, který před ním vyjádřil své obavy z 

toho, že by po mírové konferenci mohlo město připadnout Polsku.29

                                                            
23 BÖTTCHER: str. 81.
24 OBERDÖRFER, Lutz, The Danzig Question in British Foreign Policy, 1918-1920 in Diplomacy. and

Statecraft, No. 3, 2004, str. 574.
25 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 21.
26 Cit. dle BÖTTCHER: str. 80.
27 Cit. dle tamtéž.
28 Gdaňský Senát představoval vládu Svobodného města. Funkce jeho prezidenta tak prakticky odpovídala 

pozici hlavy státu. - Viz kapitola 2.1. 
29 FISCHER: str. 288.
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Jenže již předběžná mírová jednání v Paříži ukázala, že právě tato varianta je na pořadu 

dne a že se mezi její zastánce nyní počítá i většina představitelů dohodových mocností.

Již podle návrhu vymezení poválečného německého území vypracovaného skupinou 

amerických expertů a zveřejněného dne 28. února 1919 tak mělo Polsko získat Gdaňsk i 

s přilehlým územím. Obdobně dne 19. března 1919 vyzněly i závěry tzv. Cambonovy komise, 

která v Paříži otázku Gdaňsku a jeho okolí oficiálně projednávala a v níž záhy získala hlavní 

slovo Francie, jejíž představitelé byli polské expanzi na úkor Německa více než příznivě 

nakloněni.30

Zdálo se, že budoucnost města je jednoznačně daná. A nic na tom nemohly změnit ani 

opakované mohutné manifestace v Gdaňsku samotném, jejichž velikost rostla geometrickou 

řadou, kdy ještě 17. prosince 1918 do ulic města vyšlo pod heslem „Chceme zůstat Němci“

jen několik tisíc jeho obyvatel, zatímco dalších protestů „proti hrozícímu znásilnění…svých 

nejsvatějších práv.“31 konaných 23. března a 25. dubna 1919 se již účastnilo v prvním případě 

sedmdesát, v druhém pak osmdesát32 až sto tisíc33 lidí ze všech společenských vrstev. 

Nepomáhala ani masivní tisková a dopisová kampaň proti připojení města k Polsku, do níž 

se zapojili oficiální i neoficiální představitelé města, mezi nimiž figurovaly jak zástupci 

nejvyšších hospodářských kruhů,34 tak i činovníci jinak nepříliš národnostně vyhraněné 

Německé sociální demokracie, kteří ve svých lokálních novinách zveřejnili článek označující 

Německo za stát socialistický, zatímco Polsko pro ně bylo zemí imperialistickou. Z toho 

pochopitelně vyplývalo, že:

„Polský Gdaňsk bude ve znamení dominance kapitalistických a reakčních idejí. Ale my, 

sociální demokraté, nesmiřitelně bojujeme za pokrok a humanismus. Proto Gdaňsk musí 

zůstat německý.“35

V důsledku nepříznivého vývoje jednání o gdaňské otázce na mírové konferenci se 

dokonce probrala z dosavadní letargie i německá vláda, která se pokusila polským 

                                                            
30 Tamtéž: str. 293; OBERDÖRFER: str. 582.
31 Cit dle tamtéž: str. 81.
32 FISCHER: str. 293.
33 BÖTCHER: str. 80.
34 Maximálním ústupkem, k němuž byli představitelé Gdaňska svolní, představovalo předání jednoznačně 

vymezené části přístavu Polsku, které by zde mohlo zavést vlastní celní tarify. Tento projekt pak našel svého 
zastánce především v tehdejším starostovi Gdaňska Heinrichu Scholtzovi, který se pro něj pokoušel získat i 
představitele berlínské vlády. Viz 59. MICKIEWICZ, Piotr: Wolne Miasto Gdańsk w koncepcjach 
wojskowych i polityce II Rzeczypospolitej, Toruń, 1999, str. 26-9.

35 Cit. dle ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia…, str. 25.
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požadavkům čelit vlastními návrhy vycházejícími z oné již dříve zmíněné interpretace 

příslušných Wilsonových bodů, jíž Německo přijalo za svou v říjnu 1918. Podle těchto návrhů 

se měly Gdaňsk, Královec36 a Klajpeda37 stát svobodnými přístavy, jež by mohlo Polsko 

volně využívat, aniž by tím jakkoliv narušovalo územní svrchovanost Německé říše.38

Nicméně vzhledem k rozložení sil na mírové konferenci bylo v této chvíli již předem zřejmé, 

že uvedený koncept nedojde v Paříži příliš příznivého ohlasu.

Poslední naději na setrvání Gdaňsku v Německé říši tak pro německou vládu i obyvatelstvo 

města představoval oficiální postoj Velké Británie. Ta dala ústy svého ministerského předsedy 

Davida Lloyd-George na vědomí, že pokud by Polsko získalo Gdaňsk a k němu vedoucí

koridor s německou menšinou, vzniklo by tak ohnisko nového konfliktu ve východní Evropě. 

Konfliktu, od něhož by se britská strana musela na každý pád distancovat.39 V tomto zdánlivě 

proněmeckém postoji ostrovní říše ovšem zřejmě hrály roli i názory části britských 

hospodářských kruhů, které v Gdaňsku viděly případnou bránu pro svou expanzi na 

východoevropské trhy, a bez povšimnutí nesmí zůstat ani vzrůstající britské obavy 

z přílišného posílení Francie a jejich spojenců, mezi něž patřil i polský stát.40

Británie přitom počítala s podporou americké delegace, která ovšem vycházela z 

Wilsonova názoru, že součástí obnoveného Polska by se měla stát výhradně etnicky polská 

území.41

Bylo tedy zřejmé, že výraznou, ne-li rozhodující roli v konečném verdiktu mírové 

konference o případném přičlenění města k Polsku sehraje nakonec právě etnicita tamějšího 

obyvatelstva.

O odporu německých obyvatel Gdaňska k plánovanému spojení jejich města s Polskem již 

zde byla řeč, nicméně veřejně známo bylo i to, že ve městě a jeho okolí žije i polská menšina, 

která se dokonce na podzim roku 1918 začala organizovat na bázi obrany svých 

národnostních práv.42 Nezodpovězenou otázkou nicméně zůstávalo, zdali je uvedená minorita 

natolik početná, aby to polské nároky na město opravňovalo.

O tom, že množství polsky cítících obyvatel Gdaňska výrazně zaostává za zdejší 

                                                            
36 Tehdejší Königsberg, dnešní ruský Kaliningrad.
37 Tehdejší Memmel, dnešní litevská Klaipėda.
38 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 31.
39 Viz OBERDÖRFER: str. 576 a dále.
40 ROMANOW: str. 25.
41 OBERDÖRFER: str. 576.
42 S uvedenými událostmi jsou spojeny i dvě varšavské cesty několika zástupců uskupení snažících se o co 

nejužší spojení Gdaňsku s Polskem, jež se uskutečnily ve dnech 2. listopadu 1919 a 2. února 1920, přičemž 
během druhé z nich byla vedena plodná jednání o způsobech, jakými může za spoluúčasti těchto kruhů 
polský stát neoficiálně ovlivňovat gdaňské dění. ROMANOW: str. 26-27. Tamtéž: str. 203-4.
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německojazyčnou populací, sice nepochybovaly ani odpovědné varšavské kruhy (ačkoliv i 

zde se objevovaly názory, že většinu z gdaňské populace tvoří poněmčené původní 

obyvatelstvo, jež je třeba repolonizovat), nicméně ani Německá říše nedokázala popřít 

existenci tisíců polsky cítících obyvatel dané oblasti.

A právě o velikost této minority svedly obě strany tuhý zápas. Němečtí představitelé 

vycházeli z oficiálního sčítání lidu z 1. prosince 1910, podle nějž ve městě samotném žilo 3,5 

procenta obyvatel hlásících se k polské národnosti, přičemž v žádném z pěti vyšších územně 

správních celků, z nichž se území pozdějšího Svobodného města mělo sestávat,43 nečítala 

polská menšina více než 11 procent obyvatel.44 Oficiální gdaňské kruhy přitom počet svých 

polských spoluobčanů ve svých provoláních dále snižovali, a to až na úroveň procent dvou.45

Poláci oproti tomu argumentovali podporou, jíž získala polská uskupení v Gdaňsku a jeho 

okolí při obecních volbách z konce roku 1919, a dokazovali na základě těchto čísel, že zde 

může žít i 13 procent polsky cítících obyvatel. Podle Varšavy navíc toto číslo mohlo být ještě 

výrazně vyšší, neboť mnoho Poláků se údajně buď bálo před německými nacionály svou 

národnost během voleb deklarovat anebo již natolik srostlo se zdejším prostředím, že přes 

svou polskou národní příslušnost preferovalo německý spolkový život a jeho představitele.46

Některé polské odhady se tak nezdráhaly posouvat skutečnou velikost této menšiny až někam 

k osmnácti procentům,47 přičemž případné přičlenění Gdaňska k Polsku by prý počet voličů 

polských stran údajně ještě navýšilo.

Daný polský názor ovšem poukazuje na zajímavý paradox, neboť v tomto sporu mohly mít 

fakticky pravdu obě strany. V období po skončení první světové války totiž nebyla v určitých 

vrstvách v národnostně smíšených územích etnicita jednoznačně vyhraněná a část 

obyvatelstva tak lavírovala na pomezí obou národnostních skupin, kdy se pravidelně 

přihlašovala za příslušníky té strany, která se zdála získávat v boji o vládu nad městem 

navrch. Uvedené osoby se tak v předválečných sčítáních přihlásily k národnosti německé, 

během poválečných událostí přešly na stranu polskou, aby se pak po konsolidaci poměrů 

začaly počty těchto Poláků opět klesat.48 Při volbách do Ústavodárného shromáždění 

                                                            
43 Jednalo se o dvě města (Gdaňsk a Sopoty) a tři „venkovské kraje“ (Danziger Höhe, Danziger Niederung a 

Großes Werder). 
44 Dokument č. 3 (13). Z poznámek německé mírové delegace k mírovým podmínkám 29. května 1919 in 100 

dokumentů…, str. 24.
45 BÖTTCHER: str. 80.
46 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 53-4.
47 ROMANOW: str. 44.
48 Uvedenou tezi podporuje i počet výtisků jednotlivých čísel polských deníků v Gdaňsku vydávaných. Ten 

počátkem dvacátých let prudce vzrostl, aby poté začal opět klesat. Viz Tamtéž: str. 91.



18

Svobodného města konaných dne 16. května 1920 tak počet hlasů odevzdaných pro polská 

uskupení dosahoval pouze 6,08 procent a při sčítání osob roku 1921 se k jinému než 

německému mateřskému jazyku na gdaňském území přihlásilo pouze 2,4 procenta obyvatel.49

Ovšem i při maximálních odhadech početnosti polské menšiny je zřejmé, že nedosahovala 

takové velikosti, aby to ospravedlňovalo přiřčení města Polsku na základě etnických principů, 

když navíc velká část německého obyvatelstva zastávala zřetelně protipolské postoje. 

Polská administrativa tak nakonec mohla ve svůj prospěch před zástupce velmocí 

předkládat argumenty převážně historické, jež se odvolávaly na raně novověkou příslušnost 

města k polsko-litevskému státu, a ekonomické, podle nichž by spojení města s Polskem 

prospělo oběma stranám.50 Vždyť pokud by Gdaňsk zůstal jen jedním z německých přístavů 

na Baltu, byla by jeho hospodářská situace mnohem nepříznivější, než kdyby se stal jediným 

přístavem polským, přes nějž by logicky musel plynout veškerý zámořský obchod tohoto 

státu. Vždyť navíc ještě v ústí Visly - nejdůležitější říční tepny meziválečného Polska.51 A 

Varšava operovala i s tím, že po připojení k polskému státu se Gdaňsk stane i důležitým 

uzlem železničním, který bude sloužit jakožto překladiště produktů polského průmyslu k 

jejich dalšímu převozu do zámoří.52

Z polské strany přitom v těchto souvilostech padala i prohlášení hraničící s ekonomickými 

výhrůžkami. Tak pokud by například Gdaňsk přičlenění k Polsku odmítl, načež by mírová 

konference ponechala město v německých rukou a poskytla Polákům jiný přístav, vznikla by 

Gdaňsku dozajista nevítaná konkurence, která by navíc ještě disponovala všemožnou podporu 

od polské vlády – která by jinak přeci mohla plynout právě do jeho rozpočtu.53

Žádný z výše zmíněných argumentů však neměl sílu přesvědčit jak představitele Gdaňsku 

samého, tak i všechny klíčové zástupce mocností zasedajících na mírové konferenci, aby 

bezvýhradně vložili další osud města do rukou polské vlády. Naopak – někteří z nich v 

obavách z možných polských snah o obsazení města bez mandátu mírové konference zamítli, 

aby byl Gdaňsk užit jako tranzitní přístav pro polské jednotky vracející se ze západní 

Evropy.54

Britský ministerský předseda Lloyd-George tak nakonec odmítl návrhy Cambonovy 

komise na připojení města k Polsku a namísto nich pak 1. dubna 1919 představil projekt na 

                                                            
49 SCHENK: Danzig…: str. 18. 
50 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 6.
51 CHISHOLM, Geo. G.: The Free City of Danzig in The Geographical Journal, No 4, 1920, str. 305.
52 Tamtéž: str. 308-9.
53 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 25.
54 OBERDÖRFER: str. 580-581.
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vytvoření Svobodného města, které by bylo fakticky nezávislé na Polsku i Německu a jež by 

stálo pod ochranou nově založené Společnosti národů.55 I tento návrh sice britská politika 

považovala za svůj ústupek, nicméně v něm alespoň viděla potenciál pro zajištění takového 

stavu, který by zatížil polsko-německé vztahy v co nejmenší míře.56 Navíc se přitom mohl 

odvolávat i na Polskem tolik užívané historické argumenty, neboť Gdaňsk požíval statutu 

„svobodného města“ ve svých dějinách již v devatenáctém století během napoleonských 

válek.

Nejvyšší orgán pařížské mírové konference – Rada čtyř – pak jednala o budoucnosti města 

9. a 22. dubna 1919. Výsledkem těchto rozprav pak byl projekt, v němž se již v hrubých 

rysech odráželo pozdější postavení Gdaňska. Nově utvořené Svobodné město mělo být podle 

těchto návrhů součástí polského celního prostoru a mělo se tak po ekonomické stránce stát 

hlavním polským přístavem, ale vliv Polska na jeho vnitřní záležitosti měl být drasticky 

omezen.57 Tím sice byly fakticky uznány polské ekonomické argumenty, ovšem celkový 

výsledek dozajista nebyl v souladu s původními představami Varšavy.

A tomu odpovídala i reakce z polské strany. Čelný varšavský politik Roman Dmowski v 

souvislosti s mírovými jednáními dokonce neváhal veřejně označit Lloyda-George za „nástroj 

zlověstných kapitalistických sil“ a za „agenta židovstva.“58 List polské menšiny ve městě 

Gazeta Gdańska pak varoval své čtenáře, že gdaňský „státeček“ bude plně v moci Němců a 

že i nadále v něm budou mít místo „pruské protipolské praktiky.“59 A i druhé v Gdaňsku 

vycházející polské noviny, Dziennik Gdanski, popisovaly ještě roku 1920 utvoření 

Svobodného města jakožto nepřirozené, neboť jeho území by přeci mělo na základě všech 

předpokladů náležet Polské republice.

Nicméně rozhodnutí světových velmocí nemohly tyto stížnosti již rozhodujícím způsobem 

změnit.

V závěrečné verzi Versailleské mírové smlouvy se nakonec gdaňské otázky dotýkal oddíl 

XI. obsahující články 100-108, jež posloužily jako základ, na němž měl být na pobřeží vznik 

Svobodnému městu.

Články 100 a 101 vymezily hranice nově vznikajícího útvaru. Rozloha Svobodného města 

Gdaňsk nakonec činila 1892 km2, na nichž k roku 1919 žilo na 356 740 obyvatel - z toho dvě 

                                                            
55 FISCHER: str. 293.
56 OBERDÖRFER: str. 585.
57 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 31-2.
58 OBERDÖRFER: str. 585.
59 Cit dle ROMANOW: str. 30.
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stě tisíc v samotném městě Gdaňsk. Mimo něj se pak na uvedeném území nacházela ještě 

další tři městská sídla (Sopoty,60 Neuteich61 a Tiegenhof62) a více než 300 menších vsí a 

osad,63 z nichž pouze šest mělo více než tři sta obyvatel.64

Další články pak v obecných rysech určovaly mezinárodní postavení Svobodného města. 

Článek 102 tak představoval základní právní vymezení statutu Gdaňska, jenž zůstal v 

platnosti fakticky až do vypuknutí druhé světové války:

„Spojené a přidružené mocnosti se zavazují, že ustanoví město Gdaňsk, na území 

vymezeném článkem 100 jako svobodné město; staví jej pod ochranu Společnosti národů.“65

Článek 103 pak popisoval postavení Vysokého komisaře Spojených národů jakožto 

reprezentanta Společnosti národů v Gdaňsku a arbitra v polsko-gdaňských sporech.

Ovšem zdaleka nejdůležitějším pro budoucnost tohoto nově vznikajícího útvaru a 

vymezení jeho pozice vůči sousedům se stal článek 104, v němž se spojenecké mocnosti 

zavazovaly zajistit vyjednání polsko-gdaňské smlouvy, která bude vztah obou subjektů 

detailně určovat, s tím, že mezi její základní body bude patřit: 

 příslušnost Svobodného města do polského celního prostoru a vybudování svobodné 

zóny v přístavu;

 právo na užití veškerého zařízení nezbytného pro polský export a import polským 

státem;

 polský dozor a správa nad Vislou, nad železničními tratěmi (s výjimkou lokálních 

železničních a tramvajových drah) a poštovními, telegrafními i telefonními linkami 

spojujícími přístav s polským územím;

 právo Polska budovat a udržovat v Gdaňsku dopravní trasy a zařízení, přičemž polský 

stát mohl za těmito účely v Gdaňsku kupovat půdu;

 ochrana polské menšiny na gdaňském území;

 zastupování Svobodného města Polskem v zahraničních záležitostech a ochrana 

                                                            
60 Německy Zoppot.
61 Dnešní Nowy Staw.
62 Dnešní Nowy Dwór Gdański.
63 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 35.
64 MICKIEWICZ: str. 24.
65 Cit. dle Friedensveretrag von Versailles vom 28. Juni 1919 (Auszug: Abschn.XI Art. 100-108) in 

BÖTTCHER: str. 320.
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gdaňských státních příslušníků v zahraničí polským státem.66

Zbylé články se pak dotýkaly výhradně dílčích otázek, které již neměly na rozložení sil 

mezi Polskem Německem a Gdaňskem výraznější vliv - články 105 a 106 se věnovaly pouze 

otázce státní příslušnosti obyvatel Svobodného města a způsobů jakým mohli nabýt či naopak 

pozbýt občanství německého, článek 107 oznamoval zabavení veškerého majetku Německé 

říše či jednotlivých německých spolkových zemí na gdaňském území a jeho následné 

převedení na Svobodné město Gdaňsk či na polský stát a konečně článek 108 hovořil o podílu 

německých reparací, jež bude muset Svobodné město platit.67

Německo pak Versailleskou smlouvu podepsalo 28. června 1919 a od toho dne tak bylo 

definitivně zřejmé, že se alespoň pro nejbližší budoucnost bude muset obejít bez Gdaňsku a 

Gdaňsk bez něj. 

A pochopitelně, že se záhy objevily subjekty, které uvedenou skutečnost hodlaly využít ve 

svůj prospěch.

Přestože totiž Versailleská smlouva měla vstoupit v platnost až k 10. lednu 1920 a do té 

doby se mělo uvedené území stále nacházet pod německou správou, byla faktická atmosféra v 

Gdaňsku již v tomto mezidobí silně determinována jeho blížící se přeměnou ve Svobodné 

město. Mimo jiné se tak zde usídlilo hned několik zahraničních organizací, které zde krom 

oficiálně deklarované humanitární činnosti, vyvíjely i aktivitu směřující ve prospěch 

ekonomických a mocenských zájmů svých zřizovatelů. Tímto způsobem tu mimo jiné 

působila americká pobočka Interallied Relief Administration pod názvem American Relief 

Administration – Mission for Poland68, která měla oficiálně zajišťovat zásobování Polska 

nedostatkovým zbožím. Nicméně poté, co v USA po ukončení války opět zesílily 

izolacionistické tendence, přenechala svou agendu obdobné organizaci britské,69 jež zde pak 

podle dokumentů, které o její činnosti vedla polská strana, jíž nezakrytě prosazovala 

hospodářský a politický vliv Velké Británie a přeměnu Svobodného města na britskou 

ekonomickou základnou ve střední a východní Evropě. A zdaleka to nebyla jediná organizace, 

                                                            
66 Tamtéž: str. 321-322.
67 Tamtéž: str. 323.
68 V jejích řadách ovšem působili nejen Američané ale i první čtyři zástupci polského státu na gdaňské půdě –

Mieczysław Jałowiecki, Witold Wańkowicz, zástupce námořnictva Michał Borowski a jejich sekretář Jaś 
Raue – a to v situaci, kdy by jinak německá strana pobyt polských představitelů na svém území rezolutně 
odmítla. Viz DRZYCIMSKI, Andrzej: Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej, in (ed.) DRZYCIMSKI, 
Andrzej, GÓRINKIEWICZ, Stanisława: Wojna zaczęła się na Westerplatte, Gdańsk 1979, str. 11; 
JAŁOWIECKI: str.. 23-33.

69 Britové původně tvořili sekci mise Americké. Viz JAŁOWIECKI: str. 72.
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v níž vkládala Británie své naděje, neboť v Gdaňsku v tomto směru pracovala kupříkladu i 

formálně soukromá společnost British Trade Corporation. O britském vlivu na území 

budoucího Svobodného města hovoří koneckonců i ta skutečnost, že polská vláda 

předpokládala, že vzhledem k „politickým ohledům“ pověří výstavbou zdejších přístavních 

zařízení, jež budou sloužit polskému loďstvu právě britské společnosti.70

V takovéto situaci zřejmě nepřekvapí skutečnost, že prvním vysokým komisařem 

Svobodného města se dne 13. února 1920 oficiálně stal právě britský kariérní diplomat sir 

Reginald Tower.71 Rovněž tak není ve světle výše nastíněného nijak nečekané, že jedna s 

prvních osob, s níž setkal se během své první pracovní návštěvy města ve dnech 24. a 25 

listopadu 1919, byl právě vedoucí pracovník britské mise, zatímco jeho vztahy se zdejšími 

představiteli polského státu zůstávaly více než chladné.72

Další změnu, která ukazovala na blížící se změnu mezinárodního postavení Gdaňska, 

přinesl 24. leden 1920. Tehdy opustila město německá husarská posádka, která zde dlouhá 

desetiletí sídlila a jejíž příslušníci při odjezdu dávali okolostojícím na srozuměnou, že se 

hodlají do města co nejdříve vrátit. Tentýž den pak na gdaňské nádraží zvláštní vlak přivezl 

první příslušníky jednoho britského a jednoho francouzského praporu, jež měly pod vedením 

britského generála sira Richarda Hakinga dbát o ochranu města.73 Představitelé Gdaňsku pak 

svůj postoj k této výměně vyjádřili více než jasně - oficiální městské zástavy byly všude 

vyvěšeny jen na půl žerdi.74

                                                            
70 FISCHER:str. 37-9.
71 V době, kdy nastupoval na tento post, měl za sebou Tower působení na nejrůznějších diplomatických postech 

v Istanbulu, Madridu, Kodani, Berlíně, Washingtonu, Pekingu, Bangkoku, Mexiku a Buenos Aires. - Viz Sir 
Reginald Tower, K. C. M. G., C. V. O. in The Geographical Journal, No. 1, 1939, str. 93.

72 JAŁOWIECKI: str. 157.
73 Rozkazy francouzským jednotkám ovšem přicházely z Paříže. Viz Sir Reginald Tower, K. C. M. G., C. V. 

O…. str.. 93.
74 Na městských praporech byly na rudém podkladě zobrazeny pod sebou dva bílé kříže, nad nimiž se 

nacházela koruna. Uvedené heraldické spojení později inspirovalo vlajku celého Svobodného města.
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3. Dobudování správní struktury.

3. 1. Senát a jeho prezident

24. leden se však ještě nestal dnem zrození Svobodného města. Následujících několik 

měsíců se totiž Gdaňsk vzhledem k tomu, že nebyly vyřešeny všechny otázky spojené s jeho 

právním postavením, měl nacházet pod přímým dohledem spojeneckých mocností a nikoliv 

pod správou Společnosti národů, což bylo pro přiznání statutu svobodného města klíčové. 

Tomu přitom odpovídala i skutečnost, že Tower dokonce ještě dříve, než se ujal pozice 

dočasného vysokého komisaře, zastával od 11. února 192075 rovněž post administrátora rady 

spojeneckých vyslanců v Gdaňsku.

Bez ohledu na formální vymezení Towerovy působnosti však na sebe v tomto 

přechodovém období strhla hlavní rozhodovací pravomoci osoba, jejíž působení následně po 

celá dvacátá léta do značné míry určovalo politickou orientaci Svobodného města. Gdaňský 

starosta Heinrich Sahm.76

Tento vystudovaný právník až do první světové války působil jako komunální politik v 

několika německých městech – konkrétně ve Štětíně77, Magdeburku a Bochumi78 - a nic 

nenasvědčovalo tomu, že se jeho osud později na více než deset let spojí právě s Gdaňskem, 

kde bude navíc zastávat post nejvyšší. Nicméně válečné události vytrhly Sahma z lokální 

politiky a učinily z něj jednu z důležitých postav německo-polských vztahů. Roku 1915 po 

drtivé porážce ruských vojsk u Gorlice totiž obsadila německá císařská armáda většinu 

ruského záboru Polska a zavedla zde vlastní okupační správu,79 v jejíchž řadách pak působil i 

Sahm. O jisté kontroverznosti jeho tamějšího počínání přitom svědčí fakt, že byl po skončení 

války polskou stranou obviněn z válečných zločinů.80 Na druhou stranu ovšem jeho varšavské 

angažmá nepochybně přispělo k tomu, že se poté, co gdaňský starosta Heinrich Scholtz v 

říjnu 1918 nečekaně podlehl epidemii španělské chřipky, rozhodli představitelé města požádat 

právě Sahma, který byl Scholtzovým dlouholetým přítelem, zda by jejich město neprovedl 

bouřlivou poválečnou dobou.

                                                            
75 Tedy o dva dny dříve, než byl jmenován vysokým komisařem.
76 PELCZAR, Marian: Wstęp in DĄBROWSKI, Franciszek: Wspomnienia z Obrony Westerplatte, Gdańsk, 

1957, str. 39.
77 Tehdejší Stettin, dnešní polský Szczecin.
78 Město v západním Německu, poblíž belgických hranic.
79 FISCHER: str. 296.
80 DRZYCIMSKI: str. 7-8.
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Sahm se nakonec rozhodl tuto žádost přijmout, a to i navzdory tomu, že si tou dobou již 

byl plně vědom, jak nejisté bude jeho postavení ve městě, o němž ještě nebylo na mírové 

konferenci definitivně rozhodnuto. Tento svůj krok přitom zdůvodnil „důvěrou v německý 

Gdaňsk“81 a předsevzetím „zastupovat němectvo na nejohroženějších postech.“82 V únoru 

1919 se tak stal novým gdaňským starostou, načež hned ve svém inauguračním projevu 

vytyčil jakožto hlavní linii své politiky otevřenou konfrontaci s Polskem.83

Pozice starosty se pak ukázala při procesu konstituování Svobodného města jakožto 

klíčová. Přípravné práce na jeho zřízení sice měl až do doby uskutečnění voleb do 

ústavodárného shromáždění vykonávat jednapadesátičlenný výbor sestavený z představitelů 

politických stran v poměru dle jejich výsledků dosažených ve městě při volbách do 

německého celostátního parlamentu počátkem roku 1919, ovšem vzhledem k tomu, že zde 

daleko nejsilnější stranou sice byla Sociálně demokratická strana (SPD), avšak celkovou 

většinu drželo široké spektrum středových a pravicových stran, bylo zřejmé, že při takovéto 

rovnováze sil bude hlavním arbitrem právě bezpartijní nicméně silně národovecky 

orientovaný gdaňský starosta.84 Jeho vliv dále posílilo i navázání úzkých styků s Towerem, 

který i díky tomu řešení problémů týkajících se Svobodného města často přenechával místním 

německým úředníkům.85

Není se tedy příliš překvapivé, že Sahm v okamžiku vyhlášení Svobodného města 

představoval jasného favorita na post prezidenta dvacetičlenného Senátu svobodného města –

orgánu, jehož pozice v ústavním systému fakticky odpovídala radě ministrů, přičemž sedm 

senátorů zde po funkční období čtyř let mělo zastávat posty šéfů jednotlivých resortů a třináct 

dalších drželo časově neohraničené mandáty coby odborní poradci. Bez jasného časového 

vymezení byl vybírán rovněž i viceprezident Senátu, jímž se stal právník a „tradiční pruský 

byrokrat v nejlepším smyslu slova“86 Ernst Ziehm.

Ke zvolení Sahma prezidentem Senátu pak došlo hned na prvním zasedání gdaňského 

parlamentu (tzv. Volkstagu) pořádaném dne 6. prosince 1920, kde obdržel sedmdesát osm ze 

sto dvaceti možných hlasů. Případnou neslučitelnost svého působení coby prezidenta senátu a 

gdaňského starosty přitom následně vyřešil tím, že zkrátka vydal nařízení o převzetí 

                                                            
81 Cit. dle FISCHER: str. 297.
82 Cit. dle tamtéž.
83 DRZYCIMSKI: str. 8.
84 Tamtéž.
85 FISCHER: str. 298.
86 Cit. dle MASON, John Brown: The Danzig Dilemma, London, 1946, str. 351.
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veškerých pravomocí magistrátu gdaňskou vládou.87

Dne 10. prosince pak pronesl nový prezident svou nástupní řeč, v níž nyní již výrazně 

otupil hrot svých protipolských vystoupení z předchozích měsíců a dokonce hovořil o 

„přátelských sousedských vztazích s Poláky“.88 Ovšem to, že nyní i v budoucnu mělo Polsko 

být pro Gdaňsk právě jen sousedem a nikoliv nadřazenou entitou, zcela jednoznačně 

vyplývalo z další části projevu, v níž prezident označil za svou „svatou povinnost… zajistit 

trvání uznávaného německého charakteru Svobodného města.“89

3. 2. Parlament a ústava

Nacionalistická protipolská orientace ovšem nebyla vlastní jen Sahmovi, ale převládala i 

mezi většinou obyvatel Svobodného města. Nejmarkantněji se tento fakt projevil ve volbách 

do gdaňského ústavodárného shromáždění konaných 16. května 1920, v nichž zvítězila 

nacionalistická Německá nacionálně lidová strana (DNVP), která obsadila ve 

stodvacetičlenném parlamentu třicet čtyři křesel, nad SPD a Nezávislou 

sociálnědemokratickou stranou Německa90 (USPD), které získaly 19, respektive 21 mandátů91

a výrazně tak zaostaly za očekávanými výsledky. Ačkoliv již doboví pozorovatelé uváděli, že 

daný výsledek pouze odráží skutečnost, že předvolební rétorice dominovala témata nacionální 

nad sociálními, přispěl k nepřesvědčivému výsledku socialistů i postoj Komunistické strany, 

která mezi dělníky prováděla protivolební agitaci.92 Porážka socialistů pak byla o to větší, že 

další strany, které své kandidáty do sněmovny umístily – katolické Centrum a některá 

liberálně orientovaná uskupení - deklarovaly svou ochotu utvořit spíše ryze měšťanskou 

koalici s DNVP, než se spojit s levicí. 

Další zklamání pak volby přinesly polské menšině. Její pozice ve městě se ukázaly jakožto 

silně limitované, neboť kandidáti tak zvané Polské strany nakonec obdrželi pouze 6,1 

procenta hlasů a získali sedm mandátů, čímž se stali jednou z nejslabších parlamentních 

                                                            
87 ANDRZEJEWSKI, Marek: Wolne Miasto Gdańsk (1920-1930) Leksykon Biograficzny, Gdańsk 2009.
88 Cit. dle FISCHER: str. 304.
89 Cit. dle tamtéž.
90 Uvedená formace se odtrhla od SPD v průběhu první světové války, neboť měla odlišný názor na to, do jaké 

míry by měla sociální demokracie podporovat německé válečné úsilí.
91 ANDEZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 122.
92 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 33-4.
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frakcí.93

Německonacionální postoje voličů přitom vynikly o to více, že obyvatelstvo Gdaňsku dalo 

svou důvěru v převážné většině osobám, jež pocházely z jiných částí Německa, a tudíž bylo 

pravděpodobné, že spíše než zájmy ryze gdaňské budou hájit ty celoněmecké.94

Úvodní zasedání tohoto ústavodárného shromáždění, které se po oficiálním vyhlášení 

Svobodného města mělo stát rovněž jeho prvním parlamentem, se uskutečnilo 14. června 

1920. Následovalo několik hektických měsíců, během nichž nakonec byla ústava Svobodného 

města zdárně dovedena do stavu, kdy mohla být 11. srpna 1920 schválen parlamentní většinou 

měšťanských a nacionálně orientovaných stran, zatímco obě strany socialistické a Poláci 

vystoupily proti jejímu návrhu.

Ovšem samotné schválení ústavy neznamenalo ani tak konec, jako spíše začátek 

opravdových prací na tomto dokumentu. Společnost národů, mezi jejíž povinnosti patřil mimo 

jiné dohled nad gdaňským ústavním pořádkem, totiž nad jeho zněním vyjádřila 

nespokojenost, neboť neodpovídal jejím představám, a opakovaně si vynucovala jeho revizi, v 

důsledku čehož mohla gdaňská ústava nakonec vstoupit v platnost až v červnu 1922.95

I díky těmto zásahům se však nakonec základní dokument Svobodného města nesl ve 

velice liberálním duchu, kdy zahrnoval obsáhlou část věnovanou právům a povinnostem 

občanů, výslovně zakazoval jakoukoliv cenzuru96 a dokonce v něm byla obsažena ona 

demokratická klauzule, podle níž veškerá moc pochází z lidu.97 Daný článek přitom musel v 

gdaňském případě působit obzvláště nepatřičně, uvědomíme-li si, že svrchovaná moc 

gdaňského lidu měla být podle téže ústavy omezena jak Polskem, tak i Společností národů. 

Tato mezinárodní organizace také měla působit jakožto garant práv polské menšiny, jejíž 

definitivní odstavení na druhou kolej jinak stvrdilo ústavní uznání němčiny jakožto jediného 

úředního jazyka.

Dále základní dokument Svobodného města hovořil o jeho demilitarizaci, přičemž nejenže 

zde nesměly být prováděny opevňovací práce a instalována vojenská zařízení, ale zároveň 

sám Gdaňsk nesměl disponovat žádnými vlastními ozbrojenými silami s výjimkou policejních 

složek – tzv. Schutzpolizei. Veškerou jeho obranu měla totiž zajišťovat Společnost národů, 

                                                            
93 FISCHER: str. 299.
94 Podle některých zpráv z polské strany se dokonce ze 103 poslanců, jejichž původ se podařilo dohledat, 

mohlo jen 38 pochlubit místem narození na budoucím teritoriu Svobodného města. Viz WILDER, Jan 
Antoni: The Danzig problem from Within in The Slavonic and East European Review, No 44, 1937 str. 357.

95 Tamtéž; S. A. H.: Poland, Germany, and Danzig in Bulletin of international News, No. 10., 1939, str. 9.
96 Doslova zde stálo: „Eine Zensur findet nicht statt.“ - Verfassung der Freien Stadt Danzig vom 19. August 

1920 in der Bekanntmachung vom 17. September 1930 in BÖTTCHER: str. 358.
97 Tamtéž: str. 333.
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přičemž podle mezinárodních smluv mělo Polsko právo v Gdaňsku intervenovat, pokud by ji 

o to požádal Vysoký komisař a pokud by intervenční sbor doplňovaly jednotky jiných států ve 

Společnosti národů zastoupených.98

Vzhledem k těmto pravidlům tak Svobodné město mohlo užívat pouze civilní plavidla a 

letouny,99 pro něž byl dále mezinárodními úmluvami vyhrazen zvláštní mezinárodní 

poznávací kód Dz.100

Ustanovení o zákazu vlastních ozbrojených sil se v případě Svobodného města může 

vzhledem k jeho velikosti jevit na první pohled jako poněkud přehnané, nicméně pokud 

budeme brát za bernou minci dobová polská hlášení, podle nichž se ještě v polovině roku 

1919 na území Gdaňsku působilo pod velením protipolsky naladěného generála Hanse von 

Belowa101 na několik desítek tisíc vycvičených mužů bývalé císařské armády disponujících 

celým zbrojním arsenálem včetně těžkého dělostřelectva,102 je zřejmé, že případný útok 

takovýchto sil mohl v okamžiku propuknutí německo-polského konfliktu německým 

jednotkám výrazně pomoci.

3. 3. Generální komisař Polské republiky.

Zájmy polské vlády v Gdaňsku měl podle dohod o Svobodném městě hájit především úřad 

Generálního komisaře Polské republiky. Zřízení daného úřadu přitom bylo výsledkem 

dlouhodobějších a mnohem šířeji pojatých polských snah umístit na gdaňském území své 

úřady.

Jejich historie sahá až na počátek roku 1919, kdy byla zřízena Generální delegace 

Ministerstva zásobování pro město Gdaňsk, jejímž úkolem bylo formálně zajišťovat plynulost 

dodávek zboží přes gdaňský přístav do polského vnitrozemí, ale která se nakonec fakticky 

stala jakousi lokální odbočkou varšavské vlády. To, o jak průlomový a nejistý počin se v té 

době jednalo, nejlépe ukazují slova ministra zásobování Antoni Minkiewicze, který při 

                                                            
98 Uvedené právo bylo vítěznými mocnostmi Polsku do značné míry přiznáno jakožto odškodnění za to, že se 

podepsáním Konvence o Radě přístavu (viz kapitola 2. 4.) vzdalo značné části svých práv v Gdaňsku. Viz 
MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 118-119. 

99 Letecká společnost Svobodného města tak kupříkladu disponovala letounem Junkers F 13. Viz KLIMEŠ, 
Roman, BEUTEL, Dieter, FABRETTO, Mario: Freie Stadt Danzig, Flaggen – Wappen – Siegel (1920-1939), 
Bonn, 1997, str. 16.

100 Tamtéž.
101 MICKIEWICZ: str. 27.
102 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 51.
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uvádění prvního vedoucího tohoto úřadu Mieczisława Jałowieckého103 do funkce pronesl 

nepříliš povzbudivý projev, v němž mimo jiné uvedl:

„Vím, že máte rád riskantní záležitosti - tak se pokřižujte a vydejte se do této riskantní 

zábavy; mohou vás stejně tak dobře zabít Němci, jako vám mohou vpálit kulku do lebky naši, 

ale je to vážná záležitost, jde tu o upevnění míru v zemi a vím, že pro to nemám lepšího 

kandidáta.“ 104

Jałowiecki, kterého později premiér Paderewski pověřil výkonem funkce gdaňského 

Delegáta polského státu,105 čímž mu i oficiálně svěřil pravomoc nad některými dalšími 

oblastmi polských zájmů v Gdaňsku, nicméně přes jistý počet incidentů, které skutečně měly 

blízko k pokusům o atentát,106 nakonec ve spolupráci s několika dalšími polskými 

představiteli dokázal vybudovat úřad, jejž respektovala jako oficiálního zástupce Varšavy i 

německá strana. Logickým důsledkem tohoto faktu pak bylo využívání Jałowieckého úřadu i 

k diplomaticko-konzulárním a ryze obchodním účelům.107

Sám Jałowiecki ovšem měl s Gdaňskem ještě mnohem dalekosáhlejší plány, jak o tom 

svědčí kupříkladu jeho zpráva pro Paderewského z 19. prosince 1919. V ní jako by se přitom 

zhmotňovaly ty nejčernější představy gdaňských Němců. Jałowiecki totiž došel k názoru, že 

až dvě třetiny obyvatel města by uvítaly připojení k Polsku či je jim tato otázka lhostejná a že 

je tudíž v podstatě povinností polské vlády provádět v této oblasti repolonizaci.108

Uvedená doporučení se však nakonec vzhledem k rozhodnutí mírové konference o 

vytvoření Svobodného města nedočkala realizace a Jałowieckého samotného nakonec plně 

vytížila jeho role faktického diplomatického zástupce Polska v Gdaňsku, kterou vykonával až 

do února 1920. 

Důvodem takovéto prodlevy při čekání na jmenování řádného polského generálního 

komisaře v Gdaňsku byl především fakt, že bývalý dlouholetý rakousko-uherský kariérní 

diplomat hrabě Adam Tarnowski, který byl na uvedenou pozici vybrán původně se dostal do 

                                                            
103 Vzdáleného příbuzného hlavy polského státu Józefa Piłsudského, s nímž měl Jałowiecki společné 

praprarodiče. Viz JAŁOWIECKI: str. 29.
104 Cit. dle MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 61. Jałowiecki sám nicméně uvedená slova ve své 

autobiografii neuvádí. Místo toho dává zaznít hlasu Józefa Piłsudského, který mu udělil následující direktivy: 
„Nevyhovíš nám – čeká tě kulka do hlavy. Nevyhovíš Němcům, čeká tě kulka od nich. Snaž se, aby se ti jedno 
i druhé vyhnulo. To jsou mé instrukce.“ Cit. dle JAŁOWIECKI: str. 30.

105 Tamtéž: str. 86.
106 Tamtéž: str. 60.
107 Tamtéž: str. 46-7;MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 64-5.
108 Tamtéž: str. 74.
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sporu s Towerem a poté, co jej britský zástupce údajně nepřímo nařkl ze lži, tento post 

odmítl.109 Hledání odpovídající náhrady se následně protáhlo až do 22. listopadu 1919, kdy 

byl generálním komisařem jmenován představitel někdejší haličské správy dr. Maciej 

Biesiadecki, který do Gdaňska ovšem přesídlil až za několik měsíců.110

Je zcela pochopitelné, že se Biesiadecki coby živý důkaz jisté míry polského vlivu na 

gdaňské záležitosti netěšil mezi představiteli Svobodného města přílišné oblibě a musel z 

jejich strany při zařizování svého úřadu čelit celé řadě obstrukcí. Jmenování Besiadeckého 

však neuvítal ani Jałowiecki, který podle některých názorů doufal, že by do uvedeného úřadu 

mohl být jmenován on sám, zatímco takto se musel spokojit pouze s pozicí komisařova 

zástupce. Jałowieckého výhrady pak sdíleli i jeho podřízení, kteří namítali, že Besiadecki není 

se situací v Gdaňsku dostatečně obeznámen a že nemá pro tuto funkci dostatečné osobní 

kvality.111 Za touto kritikou se však zřejmě skrývala obava, že by nový komisař mohl rozkrýt 

klientelistický systém, jenž se vyvinul během Jałowieckého působení a který nakonec dospěl 

do bodu, kdy většinu pozic v úřadě zastávaly osoby vzájemně příbuzné.112 A k tomu všemu se 

proti Besiadieckému postavil i vysoký komisař Společností národů Tower, který tvrdil, že až 

do definitivního podepsání polsko-gdaňské konvence nemůže polský pověřenec nastoupit 

svůj post, neboť pro něj neexistuje nutné právní vymezení.

Přes tuto obtížnou pozici ovšem novému komisaři nechyběla snaha o zlepšení polsko-

gdaňských vztahů, kdy se kupříkladu snažil působit na varšavskou vládu, aby stáhla obvinění 

Heinricha Sahma z válečných zločinů, které samo o sobě zákonitě komplikovalo jakékoliv 

jednání polské strany s nejvyšším představitelem svobodného města. Rovněž se pokoušel o 

zmírnění napětí mezi Poláky a Němci svým apelem na lokální polská periodika, aby nedávala 

na svých stránkách tolik prostoru protiněmeckým článkům,113 a dokonce úspěšně vyjednal 

dodávky polských výrobků do Gdaňsku, kde tou dobou panoval nedostatek některých druhů 

zboží.114 Za takovouto svou „ústupnost“ ve věci polsko-německých vztahů si ovšem vysloužil 

jen další kritiku ze strany Jałowieckého a jeho spolupracovníků.115

Besiadieckého postavení se tak brzy ukázalo jako natolik obtížné, že již po několika 

měsících bylo rozhodnuto o jeho odvolání. Nicméně vzhledem k nedostatku dalších kandidátů 

                                                            
109 JAŁOWIECKI: str. 166-167.
110 Tamtéž: str. 77.
111 Podle jednoho dobového sarkastického hodnocení byl Besiadiecki na svůj post vybrán proto, že „hovořil 

anglicky, hrál tenis a byl jednou v Ostende.“ Cit. dle MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 114. 
112 Tamtéž: str. 80-81. O příbuzenských vztazích přehledně - viz JAŁOWIECKI: str. 147.
113 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 84-85.
114 Tamtéž: str. 112.
115 JAŁOWIECKI: str. 176-7.
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nakonec Besiadiecki zůstal i přes vzrůstající opozici či přinejlepším ignoraci116 vůči své osobě 

komisařem až do léta 1921, kdy na jeho místo nastoupil Leon Pluciński.117

Uvedené spory si nicméně vyžádaly i daň v podobě vzrůstu nedůvěry místního polského 

obyvatelstva k úřadu generálního komisaře. Významná část polské menšiny v něm tak záhy 

po jeho založení viděla již jen molocha, jehož jediným cílem je udržení vlastní existence, 

která umožňuje jeho zaměstnancům bezpracný život. Gazeta Gdańska tak kupříkladu na 

konci října 1920 popisovala celý úřad jako instituci, kde:

„polovina úředníků byla nepotřebná a nejčastěji je bylo možné potkat v německých 

restauracích, kabaretech, hotelích a dokonce v herním klubu v Sopotech, kam se nechávali 

vozit služebními vozidly. Naopak se neúčastnili dobročinných podniků pořádaných polskými 

dobročinnými spolky.“118

Jiné noviny pak celou situaci okolo úřadu generálního komisaře shrnuly do jediné věty, 

když tamější zaměstnance jednoduše označily za „darmožrouty.“119

Jak tedy z předcházejících řádek vyplývá, nebylo postavení polského zástupce v Gdaňsku, 

který musel od počátku lavírovat mezi takřka nerealistickými představami polské vlády a 

místní polské menšiny, snahami svých podřízených domoci se vyšších pravomocí, odporem 

gdaňské vlády k samotné existenci svého úřadu a rezervovaným postojem exponentů Velké 

Británie, právě z nejsnadnějších.

Počátkem 20. let se nicméně pozici generálního komisaře stabilizovat a definitivně vymezit 

jeho pravomoci. Držitel tohoto postu tak byl do své funkce jmenován polskou vládou, v 

jejímž rámci byl do roku 1923 podřízen přímo úřadu ministerského předsedy, aby posléze 

jeho pozice přešla do působnosti ministerstva zahraničí, které rozhodovalo o personální 

politice jeho úřadu a jednalo jeho jménem s představiteli jiných resortů polské vlády.120

Hlavní úlohou generálního komisaře bylo působit jakožto prostředník mezi gdaňskou 

vládou a Varšavou, nicméně rovněž dohlížel na to, aby na území Svobodného města nebyla 

porušována práva polského státu, a zastupoval Varšavu při jednání s vysokým komisařem 

                                                            
116 Gdaňská vláda kupříkladu setrvale odmítala akceptovat titul generálního komisaře, neboť v pařížské 

konvenci se hovořilo pouze o „diplomatickém zástupci“, což byla jediná hodnost, jíž byla ochotna 
Besiadieckemu přiznat. Viz tamtéž: str. 98-99; JAŁOWIECKI: str. 136-7.

117 Tamtéž: str. 88.
118 Cit. dle tamtéž: str. 104.
119 Cit. dle tamtéž.
120 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 131-132.
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Společnosti národů.

Vzhledem k takto omezené agendě je s podivem, že celý úřad zaměstnával již počátkem 

dvacátých let přes dvě stě osob, z nichž více než polovina musela být dle tvrzení polské strany 

nezbytně vybavena diplomatickým pasem. Takovéto množství ovšem vyvolalo celkem 

pochopitelný odpor u gdaňského Senátu, na jehož žádost roku 1923 tehdejší vysoký komisař 

Mervyn MacDonnell počet diplomatického personálu úřadu generálního komisaře zredukoval 

na sedm osob. Proti tomu ovšem pro změnu protestovala varšavská vláda, takže nakonec se 

obě strany po delším jednání shodly na celkem šedesáti osobách, jež budou na gdaňském 

území disponovat statusem diplomatických pracovníků.121

3. 4. Rada přístavu

Instituce polského generálního komisaře však nebyla jediným úřadem, prostřednictvím 

nějž hodlalo Polsko působit na správu Svobodného města. Druhou, do níž v tomto směru 

Poláci vkládali určité naděje, pak byla tzv. Rada přístavu a vodních cest, která představovala 

určité reziduum polských ambicí na převedení gdaňského přístavu pod svou svrchovanost. 

Během jednání týkajících se konkretizace uspořádání vztahů mezi Polskem a Svobodným 

městem totiž Sahm rozhodným způsobem odmítal akceptovat celou řadu práv, jež 

Versailleská mírová dohoda Polsku v gdaňském přístavu udělovala, a zřejmě se pokoušel 

docílit toho, aby Polsko mohlo přístav používat výhradně jako ekonomickou a nikoliv jako 

mocenskou základnu. 

Celý spor se následně pokusil rozřešit Tower vypracováním kompromisního projektu, 

podle nějž by obě strany na přímou správu nad přístavem rezignovaly a vložily by ji do rukou 

k tomuto účelu zřízené Rady přístavu a vodních cest, v níž by zasedali jak gdaňští, tak i polští 

zástupci.122 Vrchní zástupce spojeneckých mocností tak sice rázem přišel o veškerou přízeň 

polského tisku, který ho ještě nedávno viděl jakožto osobu s velice komplikovaným vztahem 

k Němcům a tudíž potenciálního přítele Poláků,123 nicméně vzhledem k tomu, že uvedený 

návrh nalezl svého mocného zastánce i v britském ministerstvu zahraničí, které ho chápalo 

jakožto další krok k otevření přístavu ekonomickým zájmům třetích států, mohlo v červenci 

                                                            
121 Mělo se jednat o dvacet úředníků vyšších, dvacet nižších a dvacet osob tvořících personál úřadu. Viz 

MASON: str. 252.
122 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 132-3
123 ROMANOW: str. 36, MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 40-6.
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1920 během konference rady vyslanců ve Spa dojít k jeho přijetí.

Podle definitivní podoby odpovídající smlouvy se pak Rada přístavu měla sestávat nejvýše 

z pěti delegátů gdaňských a stejného počtu delegátů polských, přičemž předsedou tohoto 

tělesa měla být nezávislá osoba určená Společností národů a volená na tři roky124 – v letech 

1921-1934 tak tuto pozici zastávali občané Švýcarské konfederace a posléze byla svěřena 

Holanďanu Johanu Hederbragdtovi.125 Rada dále měla požívat statusu mezinárodní 

organizace, přičemž její zástupci disponovali právy diplomatických pracovníků.

Dále pak konvence definitivně právně ukotvila ochranu práv polské menšiny na gdaňském 

území, potvrzovala začlenění města do polské celní oblasti126 (a to přestože gdaňští celníci 

nebyli po formální stránce podřízeni polským úřadům, ačkoliv na druhou stranu se gdaňský 

Landeszollamt musel řídit nařízeními vydávanými ve Varšavě),127 přičemž výhledově spolu 

měly oba celky tvořit i unii měnovou128 (i když podle dohody uzavřené mezi představiteli 

zastupitelstva města Gdaňsk a říšskoněmeckou vládou ze dne 23. července 1919 platila na 

gdaňském území měna německá)129 a zúžila polskou zodpovědnost za zastupování 

Svobodného města v zahraničí, kdy pro příště nemohlo Polsko uzavírat jakékoliv smlouvy 

týkající se Gdaňsku bez vědomí a souhlasu jeho úřadů.130 A podobně omezeny přitom byly 

pozice polského státu i v dalších oblastech.131 Ze snů o vlastním přístavu tak nakonec Varšavě 

v Gdaňsku zbyla jen správa páteřních železnic, vlastní poštovní, telegrafní a telefonní úřad132

a právo využívat gdaňský přístav i k dodávkám vojenského materiálu včetně výbušnin.133

Pro Poláky tak podoba uvedené konvence znamenala citelnou diplomatickou porážku, 

neboť měnila přístav v jakési polsko-gdaňské kondominium a citelně omezovala jejich vliv ve 

městě samotném.134 Na druhou stranu však Polsko nemělo jinou možnost, než danou dohodu 

akceptovat, neboť se již den před oficiálním oznámením jejího znění zavázalo k jejímu 

bezpodmínečnému přijetí - a to i přes to, že obdobné návrhy ještě na jaře téhož roku odmítalo 

                                                            
124 E. P.: The Question of Communications in Bulletin of International News, No. 10, 1939, str. 13.
125 ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 131. 
126 Uvedené nařízení nakonec začalo platit k 10. lednu 1922. Viz. MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 122. 
127 DRZYCIMSKI: str. 9; MASON: str. 170. - Spor o celkový vztah mezi polskými a gdaňskými celníky pak 

sehrál výraznou roli v posledních dnech existence svobodného města.
128 GUMOWSKI, Marian, PELCZAR, Marian: Peniadz Gdański 1914-1939, Gdańsk 1960, str. 16.
129 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 33.
130 Podrobnosti viz HANNUM, Hurst, LILLICH, Richard: The concept of Autonomy in International Law in 

The American Journal of International Law, No. 4, 1980, str. 874-875.
131 Není tedy příliš překvapivé, že se uvedená dohoda se setkala s ostrou kritikou ze strany polských periodik. -

Viz ROMANOW: str. 97.
132 FISCHER: str. 301.
133 PELCZAR: str. 18-23.
134 DRZYCIMSKI: str. 9.
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jako hrubé porušení versailleské mírové dohody. 

Příčinu takovéto zásadní změny polského postoje je pak třeba hledat v tlaku dohodových 

mocností, které právě přijetím konvence o Radě přístavu podmiňovaly další dodávky výzbroje 

pro polskou armádu, která se tehdy během války, jíž Polsko vedlo se sovětským Ruskem, 

dostalo pod silný tlak Rudé armády, jejíž jednotky zdánlivě nezadržitelně postupovaly k

Varšavě.

Snahu zástupců dohodových mocností do značné míry eliminovat polský vliv ve městě pak 

ilustruje jak postoj samotného Towera, který se nerozpakoval proti gdaňským Polákům 

plánujícím protestní manifestace proti přijetí Konvence, nasadit policejní síly,135 tak i 

rozhodnutí generála Hakinga, který Polsku pro zabezpečení překládky slibovaných dodávek 

vojenského materiálu, jež mohla být ohrožena jakýmkoliv protestním hnutím mezi gdaňskými 

německými dělníky,136 povolil v přístavu dislokovat pouze symbolický šedesátičlenný 

vojenský oddíl.137

Není tedy příliš překvapivé, že se Poláci, jejichž vliv v přístavu byl takto minimalizován, 

nakonec rozhodli provést v tomto směru alespoň symbolické gesto a namísto civilní mise 

vyslali převzít ta zařízení, jež jim konvence stále ještě přiznávala, skupinu armádních 

důstojníků.138

Samo utvoření Rady přístavu, stvrzené polským podpisem Konvence v listopadu 1920,139

však nakonec do polsko-gdaňských vztahů žádoucí uklidnění nepřineslo. Naopak – uvedená 

organizace se stala častým jevištěm vzájemného neporozumění a osočování. Nedostatek 

ochoty ke spolupráci se projevil kupříkladu hned při zavádění její úřední vlajky. To se 

protáhlo na více než tři roky a oficiální standarta Rady přístavu byla definitivně přijata až 14. 

března 1924.140

I v jiných aspektech své činnosti se pak Rada ukázala jakožto neefektivní instituce, která 

především dále komplikovala již tak dost nepřehlednou právní situaci Svobodného města. 

Vždyť na jeho teritoriu nakonec působily čtyři na sobě fakticky nezávislé orgány s vládními 

pravomocemi - vysoký komisař Společnosti národů, gdaňská vláda, Generální komisariát 

                                                            
135 ROMANOW: str. 36, MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 40-6.
136 Právě takováto situace, k níž došlo během polsko-sovětské války a o níž je pojednáno níže, následně vedla 

Hakinga k povolení polské vojenské přítomnosti v přístavu. Viz DRZYCIMSKI: str. 13.
137 O reálných možnostech uvedeného oddílu svědčí mimo jiné i skutečnost, že představitelé Svobodného města 

podle svých vlastních slov zaznamenali jeho přítomnost až v listopadu 1920 – tedy plné dva měsíce poté, co 
jeho příslušníci do Gdaňska dorazili. Viz PELCZAR: str. 20.

138 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 78, PELCZAR: str. 18.
139 Na jednáních o implementaci uvedené dohody se podílel i Mieczisław Jałowiecki. Viz JAŁOWIECKI: str. 

209-229; KLIMEŠ, BEUTEL, FABRETTO: str. 25.
140 Tamtéž: str. 26.
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Polské republiky a Rada gdaňského přístavu a vodních cest, přičemž každý z nich odvozoval 

svou pozici od jiného aspektu postavení města.

Daleko od pravdy tak zřejmě nebyla slova vyučujícího na gdaňské Vysoké škole technické 

dr. Reinharda Haferkorna,141 který ve své přednášce o situaci ve Svobodném městě z března 

1933 uvedl:

„Podle lidového pořekadla je velmi těžké sloužit dvěma pánům, ale pokus, jaký proběhl v 

případě Gdaňsku, je téměř roven snahám o kvadraturu kruhu.“142

Je také zcela zřejmé, že takto komplikovaná struktura státní správy se stala nejen jedním 

průvodních jevů celkové nestability tohoto státního útvaru, ale rovněž v sobě nesla potenciál 

uvedenou situaci dále zhoršovat, přičemž osudovou se pro ni mohla stát každá závažnější 

mezinárodní zápletka, o něž v polsko-německých meziválečných vztazích rozhodně nebyla 

nouze.

Situace Svobodného města pak byla o to labilnější, že jak německá majorita tak i polská 

minorita jeho obyvatel spatřovala v samotné existenci tohoto útvaru nežádoucí ústupek druhé 

straně, který může vést až k ohrožení její národní existence. Jak místní Poláci, tak i zdejší 

Němci tedy jako optimální možnost dalšího vývoje viděli výhradně přičlenění celého 

gdaňského území ke svým národním státům, jež jako jediné mohly podle nich zaručit 

zachování německého, potažmo obnovení polského charakteru města a jeho okolí.

Míru nedostatku sounáležitosti místních elit s tímto nově vzniklým útvarem přitom

podtrhává kupříkladu v jakékoliv jiné evropské zemi té doby nemyslitelná skutečnost, že jeho 

státní pečeti byly oficiálně přijaty až roku 1923 a velký státní znak byl oficiálně popsán a 

vyobrazen dokonce teprve v roce 1936 - tedy celých šestnáct let po vzniku Svobodného 

města.143 Ostatně ani gdaňská hymna obsahující následující verše:

„Město-li znáš - ráz německý

zde silou chrání duch mocný,

kde německy zní zvony,

a německé zdi ční

Chtěl-li bych zemřít šťastný,

                                                            
141 ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 44.
142 HAFERKORN, Reinhard: Danzig and the Polish Corridor in International Affairs, No. 2, 1933, str. 226.
143 KLIMEŠ, BEUTEL, FABRETTO: str. 5.
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chci v Gdaňsku žít svůj den poslední.“144

nesvědčí o nějak pronikavé snaze jejích tvůrců o vytvoření nové gdaňské identity. 

Ostatně jak mnozí pozdější badatelé, tak i některé osoby pohybující se ve vyšších patrech 

meziválečné evropské politiky považovali status Gdaňska za cosi, co se může udržet při 

životě jen při značně dobré vůli všech rozhodujících aktérů středoevropských mezinárodních 

vztahů.145

Ne nadarmo tak nazval Frank Fischer ve své knize o gdaňských dějinách Svobodné město

„Homunkulem zrozeným v laboratoři diplomacie“146 a autor publikace o tamějším nacionálně 

socialistickém hnutí Dieter Schenk pasáže mírové dohody týkající se Gdaňsku označil za 

„volebního agitátora“ NSDAP.147

Józef Beck – v letech 1932-1939 polský ministr zahraničí – pak dokonce popsal ve svých 

pamětech způsob řízení Svobodného města jakožto „bezpochyby nejbizarnější a 

nejkomplikovanější produkt Versailleské smlouvy,“148 přičemž se bylo „těžko ubránit 

myšlence na to, že byl vytvořen jen proto, aby vznikl zdroj neustálých sporů mezi Německem a 

Polskem“.149 V tomto smyslu se ostatně vyjádřil již roku 1919 francouzský socialistický 

poslanec Marcel Sembat, který veřejně prohlásil, že „Gdaňsk v sobě nese uhlíky nové 

války.“150

Nicméně osobám, které byly pro vznik Svobodného města určující, se naopak v druhé 

polovině roku 1920 zdálo, že postavení Gdaňsku je přijetím Konvence o přístavu a 

dokončením prací na ústavě definitivně upevněno a že nic nebrání tomu, aby byl tento státní 

útvar formálně vyhlášen. K tomuto aktu pak došlo na půdě gdaňského ústavodárného 

                                                            
144 Orig: 

„Kennst du die Stadt, wo deutsche Art
voll Kraft und Mut ihr Gut bewahrt,

wo deutsch die Glocken werben
und deutsch ein jeder Stein !

Ja sollt' ich selig sterben,
in Danzig müßt es sein !“

Cit. dle Hymne Freistaat Danzig: Für Danzig staženo z <www.youtube.com/watch?v=ALPaVgmlB2o>, 
navštíveno 11. května 2015.

145 Tyto hlasy zazněly i v tehdejším Československu. Kupříkladu Peroutkova Přítomnost ze dne 15. července 
1936 psala o vytvoření Svobodného města následovně: „Že toto řešení bylo nešťastné, jest nám dnes jasno. 
Gdánsko jako svobodné město, které není zcela suverénním státem, bylo učiněno objektem sporů svých 
mocných sousedů.“ - Cit. dle OCCIDENTALIS: Zápas o Gdaňsk in Přítomnost, č. 28, 1936, str. 433.

146 FISCHER: str. 295.
147 Orig. „Wahlhelfer“. Viz SCHENK: Danzig…, str. 10.
148 Cit. dle BURCKHARDT: , str. 11.
149 Cit. dle tamtéž.
150 Cit. dle tamtéž.
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shromáždění dne 15. listopadu 1920, kdy jej oficiálně provedl zástupce vysokého komisaře 

Společnosti národů plukovník E. L. Srutt.151

A když bylo o dva dny později vyhlášení Svobodného města schváleno i radou ženevské 

Společnosti národů a když jeho území mezi dvacátým třetím a dvacátým sedmým listopadem 

téhož roku opustila britsko-francouzská okupační vojska, mohl nový útvar konečně začít 

plnohodnotně existovat.152

                                                            
151 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 49.
152 PELCZAR: str. 18-19.
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4. Svobodné město do nástupu nacionálních socialistů

4. 1. Hledání vztahu k Polsku

4. 1. 1. Gdaňsk a polsko-sovětská válka

Pochopitelně, že samo vyhlášení Svobodného města neodstranilo nacionální napětí mezi 

většinovými Němci a polskou menšinou, ani mezi představiteli Gdaňsku a Polskou 

republikou. Vždyť jen události, k nimž došlo během předchozího období, by bohatě stačily na 

to, aby se vzájemné vztahy zhoršily na mnoho let dopředu.

Kupříkladu tak podle polských úřadů na jaře 1920 směrodatné gdaňské kruhy rozhodly o 

vyslání několika transportů brambor na území, kde se měl konat plebiscit o připojení území 

Německé říše k Polsku. Inkriminované brambory pak nejenže poškodily pozici Polska na 

plebiscitních územích, ale ve svém důsledku přinesly i vzrůst protipolských nálad v Gdaňsku 

samotném, kde byla za viníka nedostatku této plodiny, které poté přirozeně následovaly, 

pochopitelně označována polská vláda.153

Vysoká úroveň protipolských nálad spojená právě s nespokojeností s úrovní zásobování se 

ve městě pak nejzřetelněji projevila v létě 1920, tedy v době, kdy byla polská vojska, jež na 

východní hranici utržila sérii porážek od Rudé armády, zatlačena téměř až k Varšavě. Zatímco 

spojenecké vlády, jak již bylo řečeno, této situace využily k prosazení Konvence o gdaňském 

přístavu, proběhly v Gdaňsku samém události, jež polská strana nemohla interpretovat jinak 

než coby pokus o rozvrácení akceschopnosti polské armády.

Francouzská vláda tou dobou totiž konečně poskytla Polsku vojenskou pomoc ve formě 

velké dodávky zbraní a munice s tím, že uvedená zásilka bude dodána právě přes Gdaňsk. 

Zdejší dělníci ji nicméně odmítli z lodí vyložit a připravit jí k další expedici.154 Celou situaci 

nakonec musel řešit sám Tower, když požádal dobrovolníky z řad britského kontingentu, zda 

by nebyli ochotni při vykládce zadržované dodávky stávkující dělníky nahradit. Díky tomuto 

zdržení pak polská armáda danou zásilku obdržela až po vítězné bitvě u Varšavy, kdy již 

pominulo bezprostřední ohrožení hlavního města a fakticky tedy i její důležitost pro polský 

                                                            
153 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 87.
154 Celá situace vedla na polské straně dokonce k vypracování plánů na vyslání vojenského kontingentu, který 

by v přístavu zajistil pořádek a v dlouhodobějším horizontu zřejmě výrazným způsobem posílil polské 
pozice. Uvedenému kroku se stěží představitelnými následky nakonec zabránil generál Haking, když dal 
Polákům na vědomí, že situaci ve městě dokáže pacifikovat vlastními silami. – DRZYCIMSKI: str. 9.
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stát.155

Bojkot zbrojních dodávek ze strany gdaňských dělníků však nebyl projevem celkem 

očekávatelné solidarity dělnických vrstev se sovětským Ruskem, ale skutečně měl výrazně 

protipolské pohnutky.156 Důkazem může být fakt, že se ve stávkovém hnutí angažovala nejen 

gdaňská sociální demokracie, která tehdy ve své rétorice kombinovala sociální motivy s 

nacionálními, ale že stávkující získávali podporu i od měšťanských stran, u nichž lze jak o 

ideové spřízněnosti s ruskými bolševiky tak i o snaze o světovou revoluci s úspěchem 

pochybovat. 

Samotné radikálně socialistické a komunistické síly, které by stávku podporovaly výhradně 

z důvodu ideové spřízněnosti s Rudou armádou, navíc sice tou dobou v Gdaňsku působily 

(komunizující Svaz spartakovců byl v Gdaňsku ustanoven již roku 1917,157 16. ledna 1919 

zde dále vznikla odbočka Komunistické strany Německa - KPD158) nicméně vzhledem k 

relativně nízkému počtu sympatizantů byl jejich vliv na celé stávkové hnutí silně limitován.

Pod vlivem těchto událostí tedy není překvapivé, že mezi Polskem a Gdaňskem i po 

vytvoření Svobodného města převládala silná nedůvěra, k jejímuž obroušení by bylo třeba v 

pozdějších letech vyvinout nemalé úsilí. 

4. 1. 2. Vztahy svobodného města k Polsku: Od odmítání k 

porozumění

Hlavní osu polsko-gdaňských vztahů ve dvacátých letech představovala především pře o 

definitivní vymezení statusu Gdaňska a práv polského státu na jeho území. Svobodné město 

se přitom pokoušelo svou pozici vůči Polsku opakovaně posilovat, přičemž dlouhodobým 

cílem jeho politiky bylo získat pozici nezávislého subjektu mezinárodního práva bez 

jakýchkoliv státoprávních vazeb na Varšavu.159 Takto kupříkladu již během jednání, která 

skončila polským podpisem Konvence o přístavu, gdaňská delegace požadovala, aby byl 

název Svobodného města změněn na Svobodný stát, což by v podstatě implikovalo jeho plnou 

                                                            
155 Sir Reginald Tower, K. C. M. G., C. V. O…. str. 93-4.
156 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 26.
157 Tamtéž: str. 19.
158 Tamtéž: str. 29.
159 Chápáním Gdaňsku jakožto suverénní entity Heinrich Sahm argumentoval kupříkladu již v květnu 1923, kdy 

reagoval na polská obvinění týkající se nerespektování práv Varšavy. Viz MIKOS: Działalność 
Komisariatu…, str. 156.
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nezávislost.160

A přestože tato snaha nebyla úspěšná, znamenal, jak již vyplývá z předchozích kapitol, 

výsledek těchto jednání další výrazný krok k posílení postavení Svobodného města ve vztahu 

k Varšavě.

A nejednalo se rozhodně o krok poslední.

Již necelý rok po vyhlášení Svobodného města totiž došlo k dalšímu dílčímu omezení 

polských práv vůči Gdaňsku. V tak zvané Varšavské konvenci uzavřené 24. října 1921 sice 

byly polské nároky na území Svobodného města umenšeny povětšinou jen symbolicky 

(kupříkladu právo na vyučování v polském jazyce se pro příště mělo týkat jen základních škol 

a polština nebyla definitivně uznána za druhý úřední jazyk), kdy pozici Svobodného města 

vůči Polsku skutečně posilovalo snad pouze nově přidělené právo na vypovídání polských 

státních příslušníků, ale i tak bylo zřejmé, že se jedná o další porážku Varšavy a o další krok k 

potenciální gdaňské nezávislosti.

Roku 1922 pak Svobodné město navíc získalo právo obracet se přímo na Radu Společnosti 

národů ve věcech, které náležely do jejích kompetencí a delegovat svého zástupce coby 

pozorovatele na ty mezinárodní konference, jež se bezprostředně dotýkaly jeho 

ekonomického rozvoje.161 A v listopadu 1924 pak vysoký komisař potvrdil posílení pozice 

Svobodného města ve vztahu k Polsku.162

O skutečnosti, že Sahm opravdu nezanedbával jakýkoliv způsob, jímž by mohla být 

gdaňská nezávislost posílena, přitom svědčí i skutečnost, že roku 1926 dovedl ke zdárnému 

konci vyjednávání se Svatým stolcem o zřízení gdaňské církevní provincie, kdy na nově 

ustanovený biskupský stolec usedl původem irský kněz Eduard O´Rourke.163

Nic z toho však na získání statusu zcela samostatného subjektu nestačilo, jak o tom mimo 

jiné svědčí neúspěšná gdaňská snaha z roku 1929 o získání statusu plnoprávného člena 

Mezinárodní organizace práce. Tu nakonec zablokoval Mezinárodní soudní dvůr právě s 

poukazem na to, že Gdaňsk nenaplňuje všechny parametry státu, a tak nemůže být do uvedené 

organizace přijat.164

Ve svých snahách o nezávislost se přitom alespoň po jistou dobu mohl Gdaňsk opírat i o 

Velkou Británii, jejíž zájem přetvořit Gdaňsk na základnu pro hospodářské pronikání na 

                                                            
160 JAŁOWIECKI: str. 214.
161 MICKIEWICZ: str. 38.
162 MASON: str. 95.
163 FISCHER: str. 316.
164 B. - International labour organisation in (ed.) LAUTERPACHT, Hersch: Annual Digest of Public 

International Law Cases 1929-1930, Cambridge, 1997, str. 410-413. 
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středo- a východoevropské neochabl ani poté, co v den vyhlášení Svobodného města složil 

svůj mandát Reginald Tower. Vždyť ze tří bezprostředních Towerových nástupců pocházeli 

Velké Británie další dva,165 přičemž třetí - Ital Bernardo Attolico, zastával svůj post pouze po 

dobu pěti týdnů, načež byl počátkem roku 1920 na britské naléhání nahrazen někdejším 

vojenským velitelem města generálem Hakingem.166 Vzhledem k tomu, že mandát Vysokého 

komisaře byl dne 17. listopadu 1920 Společností národů stanoven jako tříletý, dá se tak 

dokonce hovořit o první polovině dvacátých let jako o „britském období“ gdaňských dějin.

Na druhou stranu ovšem Polsko jakékoliv snahy o případnou gdaňskou samostatnost se vší 

rozhodností blokovalo, takže spory o podobu vzájemného vztahu se nezřídka vyostřily až na 

samotný práh otevřeného konfliktu. Tak kupříkladu kompetenční střet mezi oběma aktéry z 

léta 1923 přerostl nejprve v hospodářskou válku, která následně hrozila vyústit v zásah 

polských ozbrojených sil ve Svobodném městě, jež mezitím v reakci na tuto hrozbu zahájilo 

faktickou mobilizaci policejních jednotek a paramilitárních organizací. Celou krizi nakonec 

vyřešilo až přenesení sporu na půdu Společnosti národů, kde se nakonec podařilo část 

sporných otázek vyřešit.167

Ekonomické vztahy mezi oběma subjekty však zůstávaly i nadále napjaté a pravidelně 

přerůstaly v krátké obchodní války, u nichž ovšem byl díky značnému nepoměru ve velikosti 

trhu a smluvnímu postavení jednotlivých aktérů vítěz pokaždé znám již předem.168

Gdaňsk se nicméně i přes to opakovaně snažil vůči Polsku vystupovat nikoliv jako jeho 

autonomní součást, ale jakožto rovnocenný partner, čímž stále více dráždil polské 

představitele. Jejich vnímání tohoto stavu patrně nejlépe dokresluje článek z dubna 1926 

otištěný v listě Gazeta Gdańska, kde bylo Svobodné město označeno za „liliputa“, který je 

„pod diktátem Berlína“ a k Polsku se chová tak drze, jako by byl „stomilionovým státem“.169

Stejně charakteristická pro vztahy mezi gdaňskými Poláky a místní vládou ovšem byla i 

skutečnost, že na nátlak gdaňské státní správy následně došlo k odvolání šéfredaktora těchto 

novin a jeho nástupce se musel od uvedeného článku veřejně distancovat.170

Gdaňská politika vůči Polsku se však neomezovala pouze na kontinuální snahu o co 

největší samostatnost. Celkově se totiž dá říci, že se poměr mezi oběma subjekty věrně 

kopíroval výsledky gdaňských voleb, přičemž se odvíjel od pozice, jakou ve vládách z nich 

                                                            
165 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 106-7.
166 ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 11.
167 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 156-161.
168 HAFERKORN: str. 230-231.
169 Cit. dle ROMANOW: str. 112.
170 Tamtéž.
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vzešlých zastávaly nacionalistické formace.

A jejich síla se počátkem dvacátých let rozhodně nezdála ochabovat.

Národovecká DNVP totiž zvítězila i v druhých parlamentních volbách pořádaných dne 18. 

listopadu 1923, kdy získala ve stodvacetičlenné sněmovně 33 křesel. Sociální demokraté 

skončili až na druhém místě s 30 křesly a po nich s velkým odstupem následovala strana 

Centrum, která si mohla připsat mandátů patnáct.

Pro SPD pak tyto výsledky znamenaly již druhé volební zklamání v řadě, jež bylo o to 

trpčí, že k němu došlo i navzdory spojení obou sociálně demokratických stran,171 jež po vzoru 

jejich mateřských říšskoněmeckých organizací proběhlo na podzim roku 1922.172

Příčinou toho, že výsledek takto sjednocené SDP ani zdaleka neodpovídal síle, jakou obě 

strany nezávisle na sobě disponovaly ve volbách roku 1920, byly jednak její chronické 

finanční potíže, jež nemohly zmírnit ani opakované subvence od říšskoněmecké sociální 

demokracie,173 a jednak se jednalo o důsledek událostí z počátku roku 1921. Tehdy totiž došlo 

v gdaňské USPD k vážnému rozkolu, který vydatně přiživovala agitace zástupců berlínských 

komunistů. Tento střet nakonec vyústil v rozpad této formace, kdy se značná část jejích členů 

připojila k již existujícímu gdaňskému komunistickému uskupení a kdy dokonce třináct z 

jejích jednadvaceti poslanců založilo zcela nový komunistický klub.

Ani gdaňští komunisté sice ve volbách roku 1923 nepřekročili svůj stín, když namísto 

těchto třinácti mělo propříště ve sněmovně zasedat jen jedenáct jejich zástupců, nicméně i 

přes to mohli být s počtem svých poslanců ve sněmovních lavicích celkově spokojeni. To se 

však nedalo říci o polském uskupení, které sice zaznamenalo propad pouze o jeden mandát, 

nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o celou šestinu jeho křesel, znamenalo to opětované 

potvrzení skutečnosti, že polská menšina nikdy nebude v gdaňské sněmovně hrát význačnější 

úlohu.174

Při takovémto rozpoložení sil tak zákonitě muselo dojít k sestavení dalšího pravicového 

Senátu, který pokračoval v protipolském kurzu předchozího volebního období.

Jakkoliv však byla uvedená politika v souladu s přáním značné části gdaňského elektorátu, 

vedla nakonec počátkem roku 1925 nepřímo k jedné nejbizarnějších afér ve vzájemných 

vztazích, která s definitivní platností všem zainteresovaným stranám ukázala, že při takto 

                                                            
171 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 68.
172 Myšlenka na sloučení obou sociálně demokratických formací SPD a USPD v Gdaňsku však nebyla nová -

poprvé se oba proudy sloučily již roku 1920, nicméně tehdy ještě tato fúze neměla trvalý charakter. Viz 
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173 Tamtéž: str. 87.
174 Tamtéž: str. 60 - 68.
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vypjatých poměrech může i sebenepatrnější záminka vést k ozbrojenému střetu.

Roznětkou daných událostí stalo polské rozhodnutí o rozšíření vlastních poštovních služeb 

na území Gdaňsku. Polské poštovní úřady na území Svobodného města, z nichž pošta na 

Heveliově náměstí175 sloužila nejen interní potřebě polských úřadů, ale i veřejnosti,176 již od 

svého zřízení na základě čl. 29 pařížské konvence177 představovaly jeden z bodů polsko-

gdaňských vztahů, v nichž se interpretace příslušných smluv nejvíce rozcházely.178

Na základě polského výkladu bylo 5. ledna 1925 ve městě rozmístěno deset poštovních 

schránek,179 které se však hned během první noci staly terčem „neznámých útočníků“, mezi 

nimiž podle některých dobových svědectví figurovali i vysoce postavení činovníci gdaňské 

vlády.180 Ti na schránkách zamalovali polské znaky a některé z nich dokonce i vyzdobili 

barvami někdejšího německého císařství, přičemž neušetřili ani tu, která byla připevněna 

přímo na budově sídla polského generálního komisaře Henryka Strasburgera.

Zatímco ten podal hned následujícího dne gdaňskému senátu nebývale ostrý protest proti 

uvedenému aktu, který byl podle něj vyvolán předchozí intenzivní protipolskou agitací, snažil 

se Sahm, jenž byl krátce před tím podruhé zvolen předsedou senátu, celý incident 

bagatelizovat a především zamezit silovým složkám, aby se nechaly strhnout k útokům na 

symboly polské státnosti, přičemž poukazoval na to, že celý problém nakonec zcela jistě 

spravedlivě rozřeší vysoký komisař Mervyn MacDonnel.

Ten potom dal následně za pravdu právě Senátu a nařídil Strasburgerovi všechny polské 

schránky ve městě sejmout. Polský zástupce nicméně odmítl tohoto nařízení uposlechnout a 

odvolal se ke své vládě, která ho nejenže plně podpořila, ale nařídila i hospodářský bojkot 

Svobodného města – před čímž na druhou stranu ovšem Strasburger varoval, neboť se 

domníval, že by se tak mohla ukázat ekonomická nepotřebnost Gdaňsku pro polský stát, což 

                                                            
175 Dalšími úřadovny polské pošty se nacházely v přístavu a na gdaňském nádraží. Budova na Heveliově 

náměstí nicméně pronikla do širšího povědomí i tím, že se prvního září 1939 stala dějištěm ozbrojeného 
střetu mezi polskými poštovními úředníky a útočníky z gdaňských policejních jednotek podporovaných 
místními příslušníky SA a SS. Část přeživších obránců byla později německými úřady souzena za vedení 
bojové činnosti v civilním ošacení a nad třiceti z nich byl vynesen rozsudek smrti. Obrana polské pošty se 
spolu s obranou Westerplatte stala v poválečné době ústřední událostí polské verze popisu událostí 
znamenajících konec Svobodného města a začátek druhé světové války. Roku 1958 se dokonce boj o tuto 
poštu stal námětem polského celovečerního filmu Wolne Miasto. Celý film viz Wolne Miasto: Polski film 
wojenny 1958 PL, staženo z <https://www.youtube.com/watch?v=7jj-ZkTm99Q>, navštíveno 15. května 
2015.

176 SCHENK: Die Post…
177 Convention of Paris. Treaty between Poland and the Free City of Danzig, concluded at Paris, 9th November 

1920 in MASON: str. 331. 
178 Gdaňské úřady mimo jiné uváděly, že působení polských poštovních úřadů způsobuje Svobodnému městu 

finanční ztráty ve výši až 1 200 000 guldenů ročně. Viz MASON: str. 168.
179 SCHENK: Danzig…, str. 21.
180 Conflict between Poland and Danzig in Advocate of Peace through Justice, No. 3, 1925, str. 143.
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by mohlo následně vést k oslabení polských pozic ve městě.181

Na celou aféru pochopitelně neopomněly reagovat ani místní polské noviny, které ji 

chápaly jakožto projev snah o mezinárodní diskreditaci Polska, do nichž byl údajně zapojen i 

MacDonnel, který byl obviňován ze stranickosti, překračování pravomocí a protipolské 

zaujatosti.182

Vyhrocený spor o několik poštovních schránek, jež mezitím změnily svou barvu i 

několikrát za sebou, tak nakonec přes Společnost národů dospěl až k Mezinárodnímu soudu 

do Haagu, který nakonec v květnu 1925 rozhodl ve prospěch Polska,183 načež v září 

Společnost národů uvedený výrok přijala a umožnila polskému státu na území Svobodného 

města poštovní služby provozovat.184 Celý konflikt nakonec nicméně utichl i díky tomu, že 

právě tou dobou se v Gdaňsku radikálně změnilo politické klima a k moci se poprvé dostaly 

síly, jejichž působení mohlo přinést i určitou formu polsko-gdaňského sblížení.

Při rozpravě ohledně státního rozpočtu totiž dosavadní senátní koalice nebyla schopna 

získat pro svůj návrh většinu ve sněmovně. Sahm se následně rozhodl zabránit hrozící vládní 

krizi sestavením menšinového kabinetu, jehož hlavní složky představovala Sociální 

demokracie společně s Centrem,185 takže v létě 1925 byla vyjednána dohoda o vytvoření 

„senátu záchrany Gdaňsku“186 tvořeného koalicí obou zmíněných stran a jednoho menšího 

uskupení - Německé strany pro pokrok a hospodářství (Deutsche Partei für Fortschritt und 

Wirtschaft).

Právě tento Senát představoval první gdaňskou vládu, která veřejně deklarovala nutnost 

jistého sblížení s Polskem a připustila, že Svobodné město je útvarem, který bude mít trvalejší 

charakter.187 Dalo se celkem očekávat, že tyto postuláty obratem využijí ve své agitaci proti 

sociální demokracii nacionalistická uskupení v Gdaňsku i Německé říši, ovšem mnohem horší 

ránu nové vládě zasadila národnostně motivovaná neochota Varšavy jakkoliv vyjít tomuto 

kurzu vstříc. A pokud k tomu připočteme i permanentní krizi ve státních financích, kdy roku 

1926 dosahoval rozpočtový deficit Svobodného města již 9,3 mil. guldenů,188 rostoucí 

nezaměstnanost a stále se prohlubující neshody mezi koaličními partnery, není příliš 

překvapivé, že koalice SPD, Centra a liberálů se udržela u moci jen do října 1926, kdy 
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sociálně demokratičtí senátoři složili své mandáty a přenechali tak místo úřednickému 

kabinetu, který měl Gdaňsk dovést k novým volbám, jež se nakonec uskutečnily až v 

listopadu 1927.189

Nicméně otázka vztahu k Polsku stále dominovala gdaňské politické diskusi a během 

kampaně k těmto volbám nakonec vedla k vyprofilování dvou táborů. Jeden z nich vedený 

DNVP jakoukoliv spolupráci s polským státem rezolutně odmítal, zatímco druhý, v němž 

tvořila nejsilnější složku sociální demokracie, upřednostňoval nad národnostním aspektem 

hledisko hospodářské a oprávněně poukazoval na to, že napětí v polsko-gdaňských vztazích 

ve svých důsledcích snižuje ekonomickou úroveň obyvatel Svobodného města. SPD pak v 

tomto jejím postoji pak podporovalo i katolické Centrum, jemuž sice na jednu stranu nebyly 

nacionální postoje zcela cizí, ale na stranu druhou i v důsledku smířlivého působení biskupa 

O´Rourka, nyní stále více chápala sociální demokracii jakožto svého možného koaličního 

partnera.190

Střet obou proudů nakonec skončil drtivým vítězstvím sil stavějících se za spolupráci s 

Polskem, kdy SPD získala 33,6 procent hlasů a 42 mandátů oproti německonacionálním 

necelým dvaceti procentům a 25 křeslům.

Mohlo tedy dojít k opětovnému utvoření umírněné levostředové koalice, do níž kromě 

sociálních demokratů a Centra vstoupila i Německoliberální strana a která držela v 

parlamentu těsnou většinu.

Nová vláda, jejíž formální hlavou byl sociální demokrat Julius Gehl, tak okamžitě znovu 

nastolila kurs sbližování s Varšavou, a přestože stabilitu koalice ohrožovaly občasné třenice 

mezi jednotlivými partnery, kdy především Centrum plně využívalo svůj potenciál 

nezbytného člena vlády, podařilo se jí již záhy dosáhnout v polsko-gdaňských vztazích 

nebývalé shody, kdy kupříkladu nový vysoký komisař Společnosti národů Holanďan Joost 

Adrian van Hamel nemusel během let 1928 a 1929 rozhodovat žádný zásadní spor mezi 

oběma stranami.

„Politika porozumění“ nové gdaňské vlády se totiž tentokrát totiž konečně setkala s 

příznivou odezvou z polské strany, kde se v této věci angažoval především polský generální 

komisař Strasburgera, který se za normalizaci vzájemných vztahů neúspěšně zasazoval již od 

svého nástupu do úřadu v roce 1924.191 Pokojného polsko-gdaňského soužití pokoušel 

                                                            
189 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 83.
190 Taméž: str. 94-95.
191 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 188-189.
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dosáhnout i vysoký komisař van Hamel192 a nakonec na tuto politiku přistoupil i prezident 

Sahm, který ve svém projevu z ledna 1928 mezi tři hlavní úkoly, před nimiž Svobodné město 

stálo, zařadil i zlepšení vztahu s Varšavou.193

Následovaly první smířlivé kroky, jako kupříkladu zintenzivnění hospodářské spolupráce či 

vyjmutí gdaňského zboží z ochranářských opatření polské vlády. Nastoupený kurz pak 

zpečetila návštěva polského ministerského předsedy Kasimierze Bartela, který do Gdaňsku 

zavítal za doprovodu početné delegace ve dnech 27. a 28. února 1929194 a jehož cesta se 

dokonce obešla bez protipolských demonstrací.195

Spolupráce mezi polskou vládou a gdaňským Senátem šla v té době dokonce tak daleko, že 

když krátce po Bartelově návštěvě němečtí nacionalisté svolali do města celoněmecký sjezd 

paramilitárního spolku válečných veteránů Stahlhelm, došlo na žádost polského generálního 

komisaře k jeho zákazu gdaňskými úřady.196

Tento zákrok sice pro danou chvíli zabránil sérii protipolských vystoupení, která by celý 

sjezd s vysokou pravděpodobností doprovázela, nicméně na druhou stranu dal v očích mnoha 

obyvatel Gdaňska za pravdu názoru německých nacionalistů, že současná vláda vychází vstříc 

polským snahám o ovládnutí města. 

DNVP se navíc nehodlala se svou volební porážkou smířit. Ve spolupráci s některými 

říšskoněmeckými kruhy zahájila širokou diskreditační kampaň proti zastáncům politiky 

porozumění,197 kteří tak byli v zájmu zachování svých politických pozic veřejně deklarovat 

svůj rezervovaný postoj k mezinárodně-právnímu postavení Svobodného města. Koncem 

června 1929 tak ku příležitosti desátého výročí uzavření Versailleské mírové dohody 

odsoudily v gdaňském parlamentu odtržení Gdaňska od Říše krom komunistů všechny 

německé strany ať již vládní, či opoziční.198

Světová hospodářská krize, která vypukla téhož roku na podzim, gdaňsko-polským 

vztahům rovněž nesvědčila. Vláda svobodného města se totiž ve snaze zredukovat hrozivě 

rostoucí nezaměstnanost snažila všemi způsoby snížit počet zahraničních dělníků, kteří se v 

Gdaňsku nacházeli, a uvolnit tak pracovní trh gdaňským občanům. Vzhledem k tomu, že dle 

statistiky z prosince 1928 přebývalo na území Svobodného města na 20 600 polských státních 

                                                            
192 ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 45.
193 FISCHER: str. 319-320.
194 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 190-192.
195 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 113.
196 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 194-195.
197 Tamtéž: str. 115.
198 FISCHER: str. 320; MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 197.
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příslušníků, z nichž značná část zde byla i zaměstnána, je zcela zřejmé, jakou musel tento 

krok vyvolat u varšavské vlády nelibost.199

Další ránu vzájemným vztahům pak uštědřil i van Hammelův odchod z postu Vysokého 

komisaře200 a jeho nahrazení italským důstojníkem Manfredem Gravinou, jehož proněmecké 

postoje byly všeobecně známé.201 Ostatně s Německem a jeho kulturními činiteli jej jakožto 

pravnuka Franze Liszta a nevlastního vnuka Richarda Wagnera pojily i příbuzenské vztahy.202

Ve vzrůstající protipolské atmosféře se pak politika smíření nakonec stala kamenem úrazu i 

v jednáních mezi hlavními koaličními partnery, z nichž každý měl o další optimální podobě 

vazeb Svobodného města na Varšavu odlišné představy. 

Při dané kombinaci nepříznivých faktorů zákonitě muselo dojít k tomu, že počátkem roku 

1930 tato politika definitivně zkrachovala poté, co jí byli nuceni opustit i sami sociální 

demokraté.203 A na přelomu března a dubna se rozpadla i sama levostředová koalice, jejíž 

členové nedokázali řešit složitou finanční situaci města.

Vláda ve městě tak definitivně přešla do rukou nacionalistických sil požadujících znovu 

připojení Gdaňsku k Německu.

4. 2. Vztahy s Výmarskou republikou a hospodářská krize

Oficiální politická reprezentace Německé říše se nikdy se ztrátou gdaňského území 

nesmířila a poměrně otevřeně dávala najevo, že status Svobodného města chápe pouze jako 

dočasný a že je jen otázkou času, než se město opět spojí s Německem.

Takto kupříkladu v dubnu 1925 v novinách Hamburger Fremdenblatt tehdejší německý 

kancléř Gustav Stresseman otevřeně označil znovuzískání Gdaňsku za jeden z hlavních cílů 

                                                            
199 Tamtéž: str. 200-201.
200 Van Hammel jakožto zastánce politiky smíření čelil mediální kampani proti své osobě již roku 1927, kdy byl 

německojazyčnými novinami obviňován z toho, že svedl ženu gdaňského policejního důstojníka. Viz 
ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 45. 

201 Poslední gdaňský vysoký komisař Burckhardt ve svých pamětech kupříkladu uvádí Gravinův návrh na řešení 
otázky Svobodného města a koridoru tím, že by polský stát Gdaňsku odevzdal část svého území, díky čemuž 
by neutrální Svobodné město tvořilo přirozenou spojnici mezi Německem a Východním Pruskem a zároveň 
by obdobným způsobem oddělovalo od Polska celé jeho pobřeží i s polským přístavem dyní. Bylo by tak sice 
zřejmě možné vytvořit stejné podmínky jak pro Němce, tak i pro Poláky, nicméně realizace daného návrhu 
by znamenala ústupek pouze ze strany Varšavy, jíž by z takovéhoto uspořádání neplynuly žádné výhody, a 
zároveň by patrně vedla ke vzniku ještě bizarnějšího státního útvaru. O tomto návrhu blíže viz 
BURCKHARDT: str. 12-13.

202 FISCHER: str. 321.
203 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 123.



47

německé východní politiky.204 A jiní představitelé berlínských politických kruhů se pak 

dokonce chovali, jako by státní hranice mezi Německou říší a Gdaňskem už padla. Dne 10. 

ledna 1925 se tak tajného zasedání jedné z komisí gdaňské sněmovny účastnil německý 

ministr financí205 a čelní němečtí politici řečníci byli pravidelně hosty kupříkladu při 

předvolebních shromáždění gdaňské sociální demokracie.206

Za extrémní by se pak v tomto kontextu dala označit tvrzení německé propagandy, podle 

níž neměla mít delšího trvání nejen existence Svobodného města, ale i samotného polského 

státu, a tudíž by bylo výslovným plýtváním energií, kdyby kdokoliv o normalizaci vztahů 

mezi těmito dvěma entitami pokoušel.207

Gdaňsko-polskému smíření navíc mohlo samo Německo na diplomatickém poli účinně 

bránit od roku 1926 i jakožto novopečený člen Společnosti národů, která měla řešení sporů 

mezi Polskem a Gdaňskem v popisu práce.208

S dočasností Svobodného města však nepočítali jen v Říši, ale stejný názor veřejně 

deklarovali i nejvyšší představitelé gdaňské politiky – viceprezident Senátu Ziehm tak během 

veřejného setkání s německým válečným hrdinou a budoucím prezidentem Paulem von 

Hindenburgem v červnu 1922 pronesl: 

„Čekáme na tu chvíli, kdy budeme opět přináležet k naší otčině. Proto jsem sem přišel, 

abych to Vaší Excelenci dokázal.“209

Tento názor přitom na počátku dvacátých let sdílely všechny významnější politické síly v 

Gdaňsku,210 přičemž jako hlavní překážku tohoto rozřešení budoucnosti města nejčastěji 

viděly nepřiměřené polské ambice. Tak již roku 1921 kupříkladu někteří obyvatelé Gdaňsku 

poukazovali na skutečnost, že zatímco v Horním Slezsku se Poláci hlásí k právu na plebiscit o 

příslušnosti daného území, to samé právo odmítají poskytnout obyvatelstvu Svobodného 

města. Sociálně demokratické noviny Danziger Volksstimme se dokonce tento postoj Varšavy 

nazvat „polským plebiscitním podvodem.“211

Na protipolskou strunu se ostatně sociální demokraté, kteří jinak byli ze všech gdaňských 

                                                            
204 MICKIEWICZ: str. 51.
205 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 174.
206 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 88.
207 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 142.
208 MASON: str. 206.
209 Cit. dle MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 143.
210 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 65.
211 Cit. dle ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 51.
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stran nejochotnější ke spolupráci s Varšavou, neostýchali hlasitě zahrát kdykoliv, když měli 

pocit, že by v důsledku polských aktivit mohlo být ohroženo sociální postavení gdaňského 

dělnictva. Tak například ostře odmítli dohodu z roku 1923, jež by mezi Polskem a 

Svobodným městem umožňovala volný pohyb pracovních sil. Z hlediska sociálního v ní 

viděli především zvýšení konkurence na gdaňském trhu práce, které s sebou zákonitě musí 

přinést i pokles mezd, nicméně používali i argumentaci nacionální, když uváděli, že uvedená 

dohoda otevírá možnost masové imigrace polských dělníků a muže tak vést i k polonizaci 

města.212

Jenže sociální motivace stále převažovala, a tak to, co mohlo jinak být sympatické všem 

nacionálním uskupením, vyvolalo zcela opačnou reakci, jakmile sociální demokracie 

oznámila, že stejným způsobem bude hájit gdaňská pracovní místa proti dělníkům německým. 

I proto také německý generální konzulát, který hájil ve Svobodném městě od roku 1920 říšské 

zájmy, preferoval spolupráci s pravicovými uskupeními. Ta totiž nijak nebránila masovému 

zaměstnávání německých občanů, které podle konzulátu pomáhalo odbourávat bariéry mezi 

Gdaňskem a Německou říší213 a navíc mohly být uvedené osoby dále využity k ovlivňování 

poměrů na území Svobodného města.214

V německých plánech pak Gdaňsk hrál nejen úlohu místa, jež mělo být v kratším či delším 

horizontu přičleněno k Německé říši, ale odpovědná místa v Berlíně si brzy uvědomila, do 

jaké míry může být město, které v podstatě je i není součástí Polska, využito v diplomatické i 

zpravodajské hře proti Varšavě. A tak se Gdaňsk záhy stal místem pravidelných kontaktů 

německých zpravodajských složek s nejrůznějšími vnitřními nepřáteli polského státu, mezi 

nimiž bezesporu zaujímaly vedle zástupců německé menšiny výrazné místo ukrajinské 

nacionalistické kruhy,215 do jejichž rukou přes Gdaňsk proudily propagandistické materiály, 

zbraně a výbušniny.216

Ovšem snahy Německé říše o ovlivňování poměrů na území Svobodného města se zdaleka 

nevyčerpávaly politickými proklamacemi a diplomatickými i špionážními aktivitami.

Výraznou roli zde hrála i finanční pomoc, jíž bylo chronicky schodkovému gdaňskému 

rozpočtu skutečně zapotřebí. Vždyť z něj byla zajišťována kupříkladu výplata důchodů pro 

                                                            
212 Tamtéž: str. 76.
213 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 90-91.
214 MICKIEWICZ: str. 54. 
215 BEREND, Grzegorz, SZETER, Dariusz: 90. rocznica utworzenia Wolnego Miaszta Gdańsk. Za tym 

państwem nikt nie płakał, staženo z <http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/332490,90-rocznica-
utworzenia-wolnego-miasta-gdansk-za-tym-panstwem-nikt-nie-plakal,id,t.html>, navštíveno 11. 5. 2015.

216 BROŽ, Jiří: Hitlerovo špionážní eso a Abwehr, Praha 2007, str. 153.



49

několik tisíc penzionovaných státních zaměstnanců a důstojníků mimo službu, z nichž většina 

pocházela z jiných částí Německa a Gdaňsk si zvolila za vhodné místo pro důchod,217 či plat 

vysokého komisaře Společnosti národů.218

Milionové půjčky sice Svobodnému městu poskytovala i Společnost národů,219 nicméně 

právě německá pomoc se již záhy stala pro gdaňský erár nepostradatelnou, neboť nejenže 

měla setrvalý charakter, ale navíc i stále rostla. Tak kupříkladu roku 1921 vyčlenilo říšské 

ministerstvo financí na případnou hospodářskou pomoc Svobodnému městu částku 150 

milionů marek a ve druhé polovině dvacátých a počátkem třicátých let pak podle polských 

zdrojů poskytlo Německo ve formě nejrůznějších druhů hospodářské pomoci Gdaňsku více 

než půl miliardy guldenů. A to v této částce nejsou započteny prostředky, jimiž na na rozvoj 

vzdělání a řešení bytové otázky ve Svobodném městě přispěly německé soukromé podniky.220

Finanční podpora přitom směřovala nejen směrem k samotnému Gdaňsku, ale i k 

nejrůznějším společenským organizacím propagujícím spojení Svobodného města s 

Německem či paramilitárním organizacím.221

A Německo nenabízelo jen pomoc ekonomickou, ale v pozdější fázi pomáhalo i ve sféře 

sociální. V letech 1931-1933 – tedy v době nejsilnějšího hospodářského propadu – přijala 

Německá říše přes sedmnáct tisíc gdaňských nezaměstnaných s tím, že jim buď její úřady 

zajistí zaměstnání, nebo jim poskytnou výplatu sociálních dávek.222 Tato pomoc přitom měla 

dopad i na celkové psychologické rozpoložení obyvatelstva, které takto jednak bylo Berlínu 

vděčné za udržení prosperity města a jednak si uvědomovalo, že jakékoliv ochladnutí vztahů s 

Německou říší by také mohlo znamenat okamžité ukončení uvedených subvencí. 

Proti takovéto masivní všestranné kampani působily polské propagandistické snahy o 

získání gdaňského německojazyčného obyvatelstva přinejmenším rozpačitě.223 Přes určité 

obavy v řadách německých nacionalistů224 se nesetkalo s trvalejším úspěchem225 vydávání jak 

propolsky zaměřeného dělnického deníku Die Arbeit, na němž se podíleli i zástupci německé 

socialisticky orientované inteligence,226 tak i na podnikatelské kruhy cíleného Baltische 

                                                            
217 Na úhradu části těchto výdajů nicméně přispívalo i Německo.
218 FISCHER: str. 308.
219 Tamtéž: str. 316.
220 MICKIEWICZ: str. 55 -56.
221 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 138.
222 MICKIEWICZ: str. 55 -56.
223 ROMANOW: str. 66.
224 Gdaňský senát takto kupříkladu vyzval firmy inzerující v Baltische Presse, aby z „vlasteneckých důvodů“ 

svou inzerci z uvedeného časopisu stáhly a přestali jej finančně podporovat. – Viz tamtéž: str. 228.
225 Tamtéž: str. 142.
226 Tamtéž: str. 205.
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Presse a dokonce i bulvárněji zaměřeného Danziger Zeitung am Montag früh227 (jenž později 

vycházel pod jinými názvy) subvencovaných z prostředků polského ministerstva financí.228

Daleko více se pochopitelně Polsku vyplatily prostředky investované do polskojazyčných 

periodik, jimiž se jí dařilo do jisté míry dále posilovat nacionální uvědomění polských 

obyvatel Svobodného města a propagovat své zájmy na území Svobodného města.229 Takto 

byl kupříkladu polským ministerstvem zahraničí potají vydržován již několikrát zmiňovaný 

deník Gazeta Gdańska. A zdaleka se nejednalo jen o takovéto přímé financování – i vládní 

subvence pro polská menšinová sdružení byla často využívána k vydávání nejrůznějších 

spolkových novin, které měly rovněž názory polské menšiny dále v odpovídajícím duchu 

usměrňovat.230 Pozice varšavské vlády přitom byla v tomto směru o to snazší, že podle 

detailního rozboru provedeného polským badatelem Andrzejem Romanowem polská populace 

Svobodného města nebyla vzhledem ke své velikosti sto dlouhodobě uživit větší množství 

periodik, takže ta, jimž se uvedených subvencí nedostávalo, obvykle musela dříve či později 

své vydávání ukončit.231

Nicméně i přes takovýto nepoměr mezi polskými a německými snahami o získání 

obyvatelstva Svobodného města, docházelo během dvacátých let i k určitému rozvolnění 

polsko-německých vazeb ve prospěch vazeb polsko-gdaňských. Uvedený posun sice padá 

částečně na vrub politice levostředové koalice z konce dvacátých let, nicméně byl vynucen i 

hospodářskými okolnostmi a to ať již vnitřního či vnějšího rázu. Tak jak tomu bylo 

kupříkladu v případě měnové odluky z roku 1923.

Německá říše se tehdy potácela ve zdánlivě nekonečné spirále hyperinflace a o tom, jaký 

hrozivý dopad mělo umanuté držení se německé měny na gdaňskou ekonomiku, svědčí 

nejlépe astronomický vzrůst cen, k němuž v oné době na území Svobodného města docházelo. 

Za podání listovní zásilky do dvaceti gramů, za níž si ještě v květnu roku 1921 gdaňská pošta 

                                                            
227 V Gdaňsku osoby polské národnosti vydávaly či většími částkami přispívaly na vydávání ještě několika 

německy psaných časopisů. Jednalo se však buď o zcela efemérní periodika, nebo o časopisy, jejichž 
financování nebylo zcela jednoznačně rozkryto. - Viz tamtéž: str. 211-213. 

228 Baltische Presse tak byla kupříkladu v letech 1926-7 financovaná 12 tisíci zlotými měsíčně. - Viz tamtéž: str. 
79-80; tamtéž: str. 133.

229 Ovšem bylo by přehnané tvrdit, že všechny polskou vládou subvencované noviny a časopisy psaly jednotně. 
Svou roli zde pochopitelně sehrávalo i politické zaměření jednotlivých redaktorů a rovněž také sympatie a 
antipatie mezi jednotlivými přispěvateli těchto periodik. Nezřídka se přitom stávalo, že polští žurnalisté 
zaujali v polsko-gdaňských sporech natolik ostré stanovisko, že dokonce museli být mírnění úřadem 
polského generálního komisaře, jemuž časté útoky na vládu Svobodného města komplikovaly vyjednávání s 
jejími zástupci. Vyskytovaly se i případy, kdy noviny zřízené na popud polských úřadů začaly právě tyto 
úřady kritizovat za přílišnou pasivitu vůči německé vládě Svobodného města. Viz tamtéž: str. 105; tamtéž: str. 
164-7.

230 Tamtéž: str. 82-83.
231 Tamtéž: str. 109-110.
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účtovala něco více než půl marky, zaplatil v říjnu 1923 zákazník marek sto milionů. Obdobně 

astronomicky přitom stoupaly i ceny základních životních potřeb – kupříkladu cena másla 

vzrostla v této době ve městě během pouhých pěti dní téměř o dvě třetiny.232

Gdaňsk sám přitom nebyl schopen hyperinflaci marky - už jen proto, že počátkem 

dvacátých let sám pomáhal inflační spirálu roztáčet vydáváním bezcenných drobných peněz 

ražených z pocínovaného plechu.

Měnovou krizi se sice senát snažil řešit vydáváním dluhopisů, jež měly sloužit jako 

alternativní oběživo, a snahou navázáním hodnoty marky na zlato, nicméně uvedené pokusy 

se nesetkaly s úspěchem.233 Takže v momentě, kdy se ve městě dokonce objevily peněžní 

poukázky, jimiž začaly nezávisle na sobě vyplácet mzdy zaměstnancům nejrůznější soukromé 

instituce bankovního a obchodního sektoru234 a které začalo obyvatelstvo používat místo 

oficiální měny, již bylo všem jasné, že je třeba podniknout radikální krok. Měnovou rozluku.

Dne 20. října 1923 tak bylo po předchozím polském souhlasu vydáno vládní nařízení o 

postupném zavedení nové měny, jež měla být vázána na měnu britskou235, kdy se jedné libře 

sterlingů mělo rovnat dvacet pět nových gdaňských guldenů, a o likvidaci všech veškerých 

soukromých peněžních poukázek vydaných během předchozího roku, přičemž konec jejich 

platnosti byl stanoven na 1. února 1924.

Během listopadu 1923 pak následovalo několik prováděcích nařízení, na jejichž základě 

byla mimo jiné zřízena Gdaňská banka, jež obdržela právo emise guldenových bankovek na 

léta 1924 – 1953,236 a v polovině prosince pak konečně začala nová měna obíhat 

obyvatelstvem, přičemž kurz guldenu k inflační marce byl v poslední den roku 1923 stanoven 

na 750 000 000 000 ku 1.237

Váhavý proces pozvolného odpoutávání se od Německa však nakonec definitivně ukončily 

volby roku 1930, kdy žádná z relevantních stran nenabídla svým voličům program dalšího 

sbližování s Polskem.238 Přelom dvacátých a třicátých let tak přinesl definitivní tečku za 

politikou gdaňsko-polské kooperace a stal se začátkem opětované harmonizace Svobodného 

města s Německou říší. Tuto politiku nového senátu tvořeného koalicí DNVP, Centra a 

liberálů dále utvrdila i výměna na postu jeho prezidenta, jímž se poté, co se Heinrich Sahm 

                                                            
232 SCHENK: Danzig…, str. 21.
233 GUMOWSKI, PELCZAR: str. 17-22.
234 Jejich přehled a detailní popis viz tamtéž: str. 27-32.
235 V této skutečnosti lze zřejmě krom snahy o zajištění stability nové měny spatřovat i pozdní ozvuk britských 

snah získat ekonomickou základnu na Baltu.
236 GUMOWSKI, PELCZAR: str. 35. 
237 Tamtéž: str. 37
238 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 127-8.
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rozhodl svůj mandát dále neobhajovat, stal počátkem roku 1930 právě čelný představitel 

německých nacionálů Ernst Ziehm.239

Toho, že období korektních vztahů je u konce, si přitom byla vědoma i sama polská vláda, 

která se i přes protesty generálního komisaře Strasburgera na počátku třicátých let rozhodla k 

obnovení politiky ekonomických střetů se Svobodným městem.240 Gdaňské úřady se pak pro 

změnu vrátily ke snaze vykládat smlouvy upravující vztah města k Polsku v pro ně co možná 

nejvýhodnějším smyslu a při tom co nejvíce omezit činnost polských zástupců na svém 

území. 

V dané situaci tak bylo jen otázkou času, než si spory mezi oběma stranami vynutí 

odvolání polského generálního komisaře, jehož snaha posílit prostřednictvím „politiky 

porozumění“ polsko-gdaňské vazby jej činila pro nový senát nepřijatelným. I přes nátlak 

všech rozhodujících míst Svobodného města se nicméně stal Strasburgerovi osudný až 

konflikt se zástupcem ministra zahraničí Józefem Beckem, který považoval problematiku 

Svobodného města pro Polsko za zcela podružnou a nehodlal kvůli ní riskovat zhoršení 

mezinárodních poměrů. Komisař tak pod jeho nátlakem počátkem roku 1932 podal žádost o 

demisi, jíž odpovědné úřady obratem vyhověly, načež byl na jeho místo jmenován bývalý 

polský konzul v Královci a Beckův příbuzný Kazimierz Papée.241

Tou dobou již navíc na Gdaňsk plnou vahou dolehla hospodářská krize, která dál 

zhoršovala nejen jakékoliv možnosti další polsko-gdaňské koexistence, ale i sociální situaci 

ve městě.

Představitelé Svobodného města, jimž se různými cestami dařilo po druhou polovinu 

dvacátých let udržovat v Gdaňsku relativní prosperitu, kdy si zaměstnanci si mohli vydělat až 

o polovinu více než na přilehlých polských územích242 a kdy i díky ekonomicky podmíněné 

imigraci vzrostla populace Svobodného města o více než třináct procent,243museli od počátku 

let třicátých čelit problémům, jejichž řešení znovu přesahovalo skromné možnosti gdaňského 

vládního aparátu, neboť situaci ve městě totiž výrazným způsobem zhoršovala jeho přímá 

ekonomická provázanost s ostatními státy.

Kupříkladu hodnota gdaňského guldenu, který jeho navázání na hodnotu britské libry na 

první pohled činilo nezávislým na dění v turbulentním regionu, zažila nevyhnutelný pád poté, 

                                                            
239 FISCHER: str. 322-323.
240 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 223-224.
241 Tamtéž: str. 242-6.
242 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 65-66.
243 KLIMEŠ, BEUTEL, FABRETTO: str. 5 – 11.
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co k devalvaci své měny v roce 1931 přistoupila právě londýnská vláda.244

Ovšem zatímco od hospodářských poměrů britského impéria se odvíjela pouze stabilita 

gdaňské měny, závisela celková výkonnost gdaňské ekonomiky takřka životně na polské 

ekonomické kondici.

Varšava nicméně v této době nepovažovala sociální situaci německých obyvatel 

Svobodného města za faktor hodný zvláštního zřetele a nejenže se nijak nesnažila dopady 

hospodářské krize na Gdaňsk řešit, ale naopak přijímala taková opatření, která, jako 

kupříkladu snaha přimět místní polské firmy k přednostnímu najímání zaměstnanců polské 

národnosti, dále zhoršovala situaci na gdaňském trhu práce a zprostředkovaně poškozovala i 

gdaňskou ekonomiku jako takovou.245

Nezaměstnanost se přitom stala jedním z klíčových příznaků hospodářské krize ve 

Svobodném městě. V momentě, kdy v důsledku klesajícího odbytu byly dokonce i gdaňské 

loděnice, které ve městě tradičně patřily k největším zaměstnavatelům, nuceny buď vyhlásit 

bankrot, anebo přinejlepším omezovat výrobu a ucházet se o finanční subvence u berlínské 

vlády,246 již byl její nárůst doslova alarmující. Zatímco roku 1930 bylo ve Svobodném městě 

úředně hlášeno více než 18 000 nezaměstnaných,247 aby na konci roku 1931 jejich počet 

vzrostl na 33 000 a o rok později se již dokonce přiblížil ke čtyřiceti tisícům.

Gdaňská vláda se přitom pokoušela situaci řešit celou řadou mimořádných opatření, mezi 

něž patřilo kupříkladu nařízení o zkrácení pracovní doby, boj s černým pracovním trhem či 

povolení hazardu v Sopotech, od nějž si slibovala jak zvýšení vládních příjmů, tak i 

zintenzivnění turistického ruchu.248 Nicméně žádné z těchto uvedená nařízení nemohlo vést k 

systémovému řešení celého problému, a tak měla všechna jen omezený dopad. 

Krize se totiž mezitím negativně podepsala i na jiných ekonomických ukazatelích, než 

pouze na těch bezprostředně spjatých se zaměstnaností. Tak kupříkladu stále rostl deficit 

gdaňského rozpočtu, přičemž Senát se navíc již nemohl spoléhat na subvence z Berlína, neboť 

Německo bojující o vlastní ekonomické přežití, nebylo ve stavu, aby mohlo Svobodné město 

finančně podporovat tak jako dříve.

Gdaňsk se tak počátkem třicátých let dostával do situace, kdy se mu nemohl získat pomoc 

ani od jednoho ze svých sousedů. Zatímco Německo bylo v situaci, kdy by finanční podporu 

                                                            
244 GUMOWSKI, PELCZAR: str. 39.
245 SCHENK: Danzig… str. 26-27.
246 Tamtéž: str. 35 – 36.
247 Tamtéž: Danzig… str. 26.
248 Tamtéž: Danzig… str. 35 – 36.
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samo potřebovalo, polský stát, který mohl ozdravení gdaňské ekonomiky napomoci už jen 

směřováním větší části svého exportu přes gdaňský přístav, odrazovaly od tohoto kroku dále 

se zhoršující vztahy mezi oběma subjekty, jež nakonec vedly téměř až k vypuknutí nové 

války.

Hospodářská krize totiž výrazným způsobem napomohla eskalaci napětí na tradičních 

konfliktních liniích polsko-gdaňských vztahů. 

Na následujících stranách tak budou ve stručnosti představeny hlavní sporné body, které 

během dvacátých a počátkem třicátých let vzájemné vztahy opakovaně kalily, které se 

podílely na jejich vyostření na počátku třicátých let, a které pak i později vyvolávaly nejtvrdší 

spory mezi Varšavou a nacionálně socialistickými vládami v Berlíně i ve Svobodném městě, 

přičemž se staly jednou ze záminek agresivního protipolského postupu Německa v období 

těsně před druhou světovou válkou.

4. 3. Kauzy negativně ovlivňující vztahy mezi Polskem a Gdaňskem 

na počátku 30. let. 

4. 3. 1. Základna na Westerplatte

Nejspolehlivěji dokázaly veškeré protipolské resentimenty gdaňského obyvatelstva 

vyburcovat snahy polských úřadů deklarovat přináležitost Svobodného města k Polsku tím, že 

na jeho území umístí vojenskou posádku. Proto se také gdaňská administrativa se vší 

urputností snažila z města vystrnadit výše zmíněný oddíl určený k zajištění bezpečné přepravy 

výbušnin a dalšího vojenského materiálu. Uvedený spor nerozhodl ani vpravdě šalamounský 

návrh vysokého komisaře Ligy národů a někdejšího velitele spojeneckých okupačních vojsk 

generála Hakinga, podle nějž sice mohla polská posádka ve městě působit, ale její příslušníci 

by na znamení dobré vůle měli odložit vše co jim propůjčovalo vojenský vzhled – tedy jak 

uniformy, tak i veškerou výzbroj. Nakonec tak o tomto problému byla nucena na svých 

zasedáních opakovaně jednat Společnost národů, a řešení celé otázky pak umožnilo až 

polsko-gdaňské sblížení v roce 1928,249 kdy došlo ke smluvnímu ukotvení definitivní podoby 

polské přítomnosti ve městě.250

                                                            
249 Poland and Danzig in Advocate of Peace through Justice, No. 10/11,1928, str. 620-621.
250 PELCZAR: str. 20-21; Podrobnosti celé smlouvy viz MASON: str. 207-8.
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Již roku 1921 sice došlo k dohodě o tom, že toto řešení bude spočívat ve vyčlenění části 

gdaňského pobřeží, kde bude zřízena základna výše uvedeného polského oddílu, nicméně 

následující roky přinesly jen nekonečné spory o počet mužů, jež bude moci Polsko na 

gdaňském území vydržovat, o to, jaké bude jejich právní postavení, a v neposlední řadě 

představoval kámen úrazu i samotný výběr části města, jež měla být pro potřeby polské 

armády vyhrazena. Polsko z pochopitelných důvodů usilovalo o to posílit své pozice přímo ve 

městě samotném, což by však vzhledem k tomu, že na uvedené základně mělo pravidelně 

docházet k nakládce a vykládce výbušnin, nepředstavovalo právě nejšetrnější řešení. Gdaňský 

Senát se pak stejně pochopitelně snažil umístit polskou základnu od města co nejdál, čímž 

hodlal nejen ochránit civilní obyvatelstvo ale – a to především – demonstrovat svou faktickou 

nezávislost na Polsku. Proto také přicházel už s na první pohled nesplnitelnými požadavky na 

trvalé umístění polské základny více než dvacet kilometrů od Gdaňsku.251

V této konkrétní otázce se nakonec obě strany za vydatného zprostředkování několika 

představitelů Společnosti národů shodly na kompromisním řešení, podle nějž Polsko pro své 

potřeby bezplatně získalo část strategicky položeného poloostrova Westerplatte, kde již roku 

1919 Meieczisław Jałowiecki zakoupil pro polský stát několik nemovitostí.252

Náklady na přestavbu tohoto původně rekreačního resortu253 na vojenskou základnu pak 

nesl z poloviny polský stát a z poloviny Svobodné město, jehož vláda však ústy Heinricha 

Sahma předem odmítla odpovědnost za následky, k nimž může výstavba polského opěrného 

bodu právě v této lokalitě vést.254

Podle znění dohody z roku 1928, která sice měla mít provizorní charakter, ale která zůstala 

v platnosti až do vypuknutí druhé světové války, pak tvořilo polskou posádku dislokovanou 

ve Westerplatte 66 vojáků, 20 poddůstojníků a dva důstojníci, přičemž tento počet mohl být 

„za zvláštních okolností navýšen“. Tato posádka přitom sice byla uniformovaná, ale prostory 

základny směla opouštět výhradně v civilním odění.

Nicméně pokaždé, když se polsko-gdaňské vztahy zhoršily, rozvířila se opět kolem 

základny veřejná debata, kdy obě strany přes celou dobu existence Svobodného města 

nevynechaly jedinou příležitost, jak alespoň symbolicky zvýšit či snížit její význam. Tak byla 

již záhy Westerplatte, přes zákaz opevňovacích prací na jejím území, od pevniny oddělena 

                                                            
251 Tamtéž: str. 24-25.
252 DRZYCIMSKI: str. 12.
253 Gdaňský nacionálně orientovaný tisk pak po celé meziválečné období opakovaně zdůrazňoval, jaké tímto 

zabráním atraktivní části města vznikají Svobodnému městu hospodářské a kulturní ztráty. - Viz 
DĄBROWSKI: str. 68; DRZYCIMSKI: str. 13.

254 FICHER: str. 311.
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vysokou zdí symbolizující výlučné postavení základny. Gdaňská strana na to promptně 

odpověděla tím, že hned za onou zdí umístila policejní strážnici,255 jež byla sice oficiálně 

určena k ochraně základny, ale jejíž osazenstvo mělo dokonalý přehled o všech osobách a 

dopravních prostředcích, které na základnu přijížděly, či ji opouštěly. A podle vzpomínek 

kapitána Franciszka Dąbrowského - zástupce posledního velitele zdejší polské posádky –

dokonce před vypuknutím války prováděli gdaňští policisté právě v této strážnici odposlech 

telefonní komunikace mezi Westerplatte a polskými úřady.256

Obdobně se pak stávalo předmětem sporů ustavení, které umožňovalo gdaňským 

úředníkům za přesně určených podmínek vstupovat na území základny, čímž ji fakticky 

zbavovalo exteritoriality. Zatímco Senát se své pravomoci v této věci pokoušel 

maximalizovat, Polsko usilovalo o to, aby daný bod dohody měl pouze symbolickou 

platnost.257 O snahách Gdaňsku o co největší kontrolu nad Westerplatte a o polském odporu k 

nim nejlépe svědčí případ z konce 30. let, kdy město vyslalo na základnu kominíka, který zde 

měl oficiálně provést protipožární kontrolu. Jeho žádost o vstup na Westerplatte přitom 

muselo řešit až polské ministerstvo zahraničí, které nakonec kominíkovi povolilo uvedenou 

revizi provádět – ale výhradně pod dozorem zvlášť určeného polského poddůstojníka.258

4. 3. 2. Situace polské menšiny

Zatímco polská vláda měla přirozený zájem na ekonomickém a společenském rozvoji 

polské menšiny, zaujímaly gdaňské úřady postoj zcela opačný. Nedůvěřovaly totiž 

vyjádřením polských představitelů, že Gdaňsk nehodlají polonizovat a že se spokojí pouze s 

nepřímým vlivem jeho na politiku.259 A osoby polské národnosti žijící na území Svobodného 

města se jednoduše zdály být nejvhodnějším nástrojem, který by tak polská vláda mohla užít 

při popolštění města.

Těmto obavám zdánlivě přidávala na váze i ta skutečnost, že počet Poláků na území 

Svobodného města kontinuálně vzrůstal. Zatímco roku 1923 zde žilo celkem 30 809 osob s 

jinou státní příslušností než gdaňskou, o rok později již to bylo 85 569 policejně hlášených 

cizinců, z nichž pak bylo 41 188 Poláků. A podobným tempem vzrůstal i počet zde působících 

                                                            
255 PELCZAR: str. 30-34.
256 DĄBROWSKI: str. 68.
257 PELCZAR: str. 34.
258 DĄBROWSKI: str. 74.
259 Např. MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 130.
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polských firem, jichž zde již půl roku po vyhlášení Svobodného města působilo více než 

sto.260

Naštěstí pro gdaňské Poláky však měl Senát v této věci ruce značně svázané 

mezinárodními úmluvami261 a neustálým dohledem zástupců jak polského státu, tak i 

Společnosti národů a tudíž proti nim nemohl otevřeně vystoupit.

Ve dvacátých letech tak i navzdory postojům gdaňské vlády zažilo ve Svobodném městě 

bouřlivý rozvoj polské školství, jehož existence byla výslovně povolena čtvrtým článkem 

gdaňské ústavy.262 V prosinci roku 1921 tak bylo povoleno zřízení první základní školy s 

polským vyučovacím jazykem, jíž začalo záhy navštěvovat na čtyřicet žáků, a o šest let 

později vzrostl tento počet již na sedmnáct ústavů, do jejichž lavic zasedalo šest set dětí. 

Pokud k tomu přičteme i polské soukromé gymnázium, které zajišťovalo výuku přibližně třem 

stovkám studentů, mohlo se na první pohled zdát, že situace polské menšiny je v oblasti

vzdělávání plně zabezpečena.263 Jenže sami představitelé gdaňských Poláků viděli situaci 

poněkud jinak. Podle nich měly menšinové základní školy zřizované gdaňskou vládou (tzv. 

Senátní školy) nevalnou úroveň jak, co se týče vybavení, tak i z hlediska personálního, kdy v 

nich namísto Poláků vyučovali učitelé německé národnosti, kteří údajně nechovali k 

polskému elementu ty nejpřátelštější city. Velkou debatu nad postupem gdaňského školství 

vůči Polákům tak nejen v polských ale i v západoevropských denících vyvolal kupříkladu 

případ vesnického učitele Krauseho, který v březnu 1931 nutil své polské žáky čtyřistakrát 

opsat větu: „Gdaňsk zůstane německý.“264

Vzhledem k uvedeným okolnostem, k nimž se družil i fakt, že senátní školy navíc byly 

otevřeny jen pro gdaňské Poláky a nikoliv pro děti občanů Polského státu, kteří zde žili,265 se 

ukázalo jakožto nezbytné budovat paralelně ke státnímu školství polské školství soukromé, na 

jehož provoz následně přispívala i polská vláda. 

Ovšem společenský život polské menšiny se nerealizoval jen vzděláváním, jehož rozvoj by 

snad ještě gdaňské orgány byly schopny přijmout. Poláci na území Svobodného města se v 

                                                            
260 Tamtéž: str. 125-6.
261 Kupříkladu článek 33 Pařížské konvence zavazoval Svobodné město, že na svém území poskytne 

„národnostním, náboženským a jazykovým menšinám“ stejná práva, jaká mělo dle Versailleských mírových 
smluv poskytovat menšinám Polsko. - Viz Convention… in MASON: str. 331. Obdobně tak gdaňská ústava 
hned ve svém čtvrtém článku deklarovala práva polské menšiny. Viz Verfassung der Freien Stadt Danzig vom 
19. August 1920 in der Bekanntmachung vom 17. September 1930 in BÖTTCHER: str. 341.

262 Verfassung… in BÖTTCHER: str. 341-2.
263 FISCHER: str. 307.
264 Cit. dle ROMANOW: str. 224.
265 Pro polského přistěhovalce bylo přitom nesrovnatelně obtížnější získat gdaňské občanství, než pro 

přistěhovalce německého. Viz MICKIEWICZ: str. 68-9.
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polovině dvacátých let totiž mohli zapojit do činnosti více než padesáti nejrůznějších 

spolků,266 přičemž svou činnost zde vyvíjelo i několik organizací paramilitárních, jež byly 

některými kruhy ve Varšavě chápány jakožto legitimní protiváha obdobných organizací 

německých a jejichž členové tak mohli příznivého stanoviska polského státu využívat ke 

konání svého výcviku na jeho území.267

Tento fakt ovšem dále posiloval obavu gdaňské vlády ze zneužití polské menšiny 

varšavskou vládou v jejím protigdaňském tažení, a tak se není co divit, že tento začarovaný 

kruh vedl k tomu, že polské vlastenecké organizace byly následně postaveny pod policejní 

dozor.268

Postavení polské menšiny se tak začalo znovu zvolna zhoršovat a celý proces ještě 

akceleroval s počátkem světové hospodářské krize a s nástupem nového nacionalistického 

senátu, kdy se dokonce začaly množit násilnosti proti jejím příslušníkům, které často měly 

fatální následky.

Případy vražd polských obyvatel Svobodného města či polských přistěhovalců, jimž byly 

přičítány výhradně národnostní a politické motivy, se sice objevovaly již na sklonku 

dvacátých let,269 nicméně s počátkem let třicátých začal počet násilností proti polskému 

obyvatelstvu i polským úředníkům vykazovat výrazně vzrůstající tendenci,270 což se projevilo 

i v rostoucím počtu polských stížností na jednoznačně laxní přístup gdaňských úřadů k 

menšinové problematice.271

Fakt, že tuto situaci odpovědné gdaňské úřady odmítaly řešit, sice na jaře 1931 dokonce 

vyprovokoval polského generálního komisaře Strasburgera k pokusu o podání demise, což 

noviny Baltische Presse označily za: „poslední protest polského zástupce proti násilným 

politickým metodám užívaným ve Svobodném městě Gdaňsk,“272 nicméně na druhou stranu se 

dá se říci, že v první polovině třicátých let nebyla polská menšina vystavena žádné zásadnější 

úřední perzekuci a že jedinou očividnou křivdou, jíž se na ní gdaňská vláda dopustila, 

představovala výše zmíněná ignorace protipolských násilností.

                                                            
266 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 182.
267 Tamtéž: str. 208-9.
268 SCHENK: Danzig…, str. 35.
269 ROMANOW: str. 42.
270 Stručný výčet některých z nich viz MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 232-235.
271 LATIMER, Hugh: Problem of Danzig, in Bulletin of International News, No. 2, 1936, str. 6.
272 ROMANOW: str. 142.
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4. 3. 3. Gdyně273

Největší propast mezi Varšavou a Gdaňskem nicméně vyhloubil spor o projekt, který měl 

podle Poláků konečně jejich zemi přinést ničím neomezovaný přístup na světová moře, 

zatímco gdaňské veřejné mínění jej považovalo za vyvrcholení dlouhodobých polských plánů 

na naprostou ekonomickou likvidaci Svobodného města - projekt vybudování gdyňského 

přístavu.

Polsko se přitom ideou zřízení vlastního přístavu zabývalo od samého počátku dvacátých 

let, kdy se nejprve rozhodovalo mezi Gdyní, která by vytvořila ke Gdaňsku zcela paralelní 

přístav, a Tczewem,274 jež leží od gdaňské zátoky přibližně třicet kilometrů proti proudu řeky 

Visly a jehož přeměna na velký přístav by tak pro Gdaňsk vytvořila jakési zázemí, jež by 

donutilo Svobodné město k plnější integraci do polské infrastruktury a ekonomiky.275

Hlavní důvod, který Polsko vedl k tomu, že se nakonec přiklonilo k výstavbě gdyňského 

přístavu, který pro Gdaňsk představoval jednoznačnou konkurenci, byla především potřeba 

vlastního válečného přístavu, přičemž využívání Gdaňsku k tomuto účelu Versailleská 

smlouva výslovně zapovídala, a určitá zastaralost gdaňského přístavu, který údajně 

neodpovídal plánovanému rozmachu polského zahraničního obchodu.276 Ten měl přitom 

podle Poláků dosahovat takových rozměrů, že by dokázal zajistit ekonomický rozvoj obou 

přístavních měst.277 Koneckonců polský stát ve svém zahraničním obchodě preferoval přímý 

vývoz ze země nad využíváním německých a litevských přístavů a Gdaňsk s Gdyní by tak 

byly v pozici měst, přes něž by proudil prakticky celý polský zahraniční export.

I vzhledem k této politice tak gdaňský přístav skutečně zažil v poválečných letech 

nevídaný ekonomický rozvoj, kdy objem zboží, jež přes něj bylo vyvezeno a dovezeno 

vzrostlo z 2 375 tisíc metrických tun v roce 1924 na 8 616 tisíc metrických tun v roce 1928. 

Nicméně právě nastupující gdyňská konkurence se zdála být pro tento rozmach ohrožením. 

Mezi lety 1928 a 1930 totiž poklesl objem zboží proudícího přes Gdaňsk o více než čtyři sta 

tisíc metrických tun, zatímco v tomtéž období vzrostl dovoz a vývoz uskutečněný přes 

gdyňský přístav, na jehož výstavbu poskytla Francie Polsku půjčku ve výši 35 000 000 

franků,278 z 1 996 tisíc metrických tun na téměř dvojnásobek.279 A tak ještě před jejím 
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Polsky Gdynia, německy Gdingen.
274 Německy Dirschau.
275 ROMANOW: str. 187.
276 CLEEF, Eugene van: Danzig and Gdynia in Geographical Review, No. 1., 1933, str. 106.
277 HAFERKORN: str. 228.
278 OCCIDENTALIS: str. 434. 
279 CLEEF: str. 106-7.
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dokončením, k němuž došlo na jaře 1934, proudilo přes Gdyni více zboží, nežli přes 

Gdaňsk,280 přičemž podíl staršího z obou přístavů na polském zahraničním obchodě rok od 

roku klesal.281 Vzhledem k tomu, že rozvoj Gdyně byl v prvé řadě podmíněn investicemi do 

přístavních zařízení a ekonomickými pobídkami poskytnutými polskou vládou, jež 

dosahovaly výše, jíž Svobodné město nedokázalo konkurovat, je zcela zřejmé, proč jeho 

představitelé vnímali vybudování Gdyně ryze negativně282 a proč se domnívali, že se polská 

vláda pokousí obejít své závazky, které jí ukládaly v co nejvyšší míře využívat pro obchodní 

účely přístav gdaňský a až teprve při nedostatečnosti jeho kapacit směřovat svůj export a 

import před přístavy ostatní.283

4. 4. Rok 1933 a krize v polsko-gdaňsko-německých vztazích

V lednu 1932 senát, rozhořčený rostoucí gdyňskou konkurencí, nejprve po Společnosti 

národů požadoval, aby Polsku nařídila využívat gdaňský přístav místo gdyňského, a poté, co 

se proti uvedenému kroku Varšava ohradila, přistoupil s odvoláním na předchozí rozhodnutí 

Mezinárodního tribunálu v Haagu k jednostrannému vypovězení smlouvy, která umožňovala 

polským válečným plavidlům vjezd do městského přístavu.284 Polsko na uvedený krok a 

následnou neochotu gdaňské vlády k obnovení smlouvy tentokrát zareagovalo nejen 

obligátními stížnostmi ale i otevřenou demonstrací síly. V polovině června uvedeného roku 

totiž měly na oficiální návštěvu Gdaňsku zavítat britské torpédoborce a polská strana nejenže 

jim naproti coby uvítací výbor vyslala svůj torpédoborec Wicher, ale navíc uvedené plavidlo 

                                                            
280 WASSERSTEIN, Bernard: Barbarism and civilization. A History of Europe in Our Time, New York 2007, str. 

280.
281 Zatímco roku 1928 procházelo přes Gdaňsk 34 procent polského exportu, o deset let později činil tento podíl 

již jen 23,5 procenta. - Viz MICKIEWICZ: str. 24. Poněkud odlišná čísla, která však vykazují stejnou 
klesající tendenci, uvádí polská statistická ročenka za rok 1938 citovaná in B. S. K.: Poland´s Foreign Trade: 
Danzig and Gdynia in Bulletin of International News, No. 10, 1939, str. 19. Tamtéž jsou uvedeny i další 
ekonomické ukazatele naznačující úpadek významu Gdaňsku pro polský zahraniční obchod. Podrobné údaje 
viz také Danzig and Gdynia: trade of the ports in Bulletin of International News, No. 2, 1936, str. 14.

282 Uvedenou nechuť posiloval i fakt, že Polsko i po dobudování gdyňského přístavu odmítalo vyklidit svou 
základnu na Westerplatte, ačkoliv vzhledem k tomu, že jejím primárním účelem bylo sloužit jako překladiště 
vojenského materiálu, byla z tohoto pohledu její další existence v okamžiku, kdy Poláci disponují vlastním 
válečným přístavem, zcela zbytečnou. Viz HAFERKORN: str. 227. Na uvedený aspekt výstavby gdyňského 
přístavu přitom upozorňoval Sahm společnost národů jíž v roce 1924. Viz FISCHER: str. 310-311. Ze 
stejného důvodu zvažoval v roce 1932 vysoký komisař Gravina možnost „revize“ statusu Svobodného města, 
což by fakticky znamenalo buď významné posílení německých pozic ve městě, či rovnou jeho anexi. Viz 
BURCKHARDT: str. 13. 

283 MASON: str. 136.
284 CROCKETT, Jameson: The Polish Blitz, More than a Mere Footnote to History: Poland and Preventive War 

with Germany, 1933 in Diplomacy and Statecraft, No. 4, 2009, str. 561-567.
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britské lodě následovalo přímo do gdaňského přístavu285 - což byl přesně postup, který 

vyplýval z litery oné vypovězené polsko-gdaňské úmluvy, čili k němu polská strana v té době 

neměla žádné oprávnění. 

Kapitán plavidla přitom údajně disponoval rozkazy, aby při případných protipolských 

demonstracích či při nevzdání příslušných poct polské vlajce, zahájil palbu na gdaňské úřední 

budovy. Oproti všem předpokladům však k rozsáhlejším manifestacím gdaňského 

obyvatelstva nedošlo a po protestní nótě, jíž zástupci gdaňského senátu předali polskému 

generálnímu komisaři Papéemu, Wicher z přístavu odplul. Přesto si však polská strana 

neodpustila vůči představitelům Gdaňska ještě poslední drobnou provokaci, když 

torpédoborec stáhla až hodinu poté, co vypršel nejzazší termín, který senát k tomuto kroku 

určil.

Mise křižníku Wicher nicméně skutečně ukázala polskou ochotu vymoci si své postavení 

ve Svobodném městě třeba silou, a tak poté, co se gdaňské snahy přenést celou problematiku 

na půdu Společnosti národů definitivně ukázaly jako neplodné, senát ustoupil a úmluvu o 

polských válečných plavidlech obnovil.286 Poláci, povzbuzeni tímto svým úspěchem, se pak 

dokonce pokusili ostrý gdaňský nesouhlas s vjezdem Wicheru do přístavu využít ve svůj 

prospěch, když v květnu 1932 bez většího úspěchu opakovaně na německém ministerstvu 

zahraničí právě s odkazem na uvedenou aféru požadovali zrušení plánované zdvořilostní 

návštěvy tří německých válečných plavidel ve Svobodném městě.287

Polsko-gdaňsko-německé vztahy nicméně zůstávaly setrvale napjaté, přičemž nejtěžší 

zatěžkávací zkoušku pro ně představovala první polovina roku 1933, kdy se mohl komplex 

problémů spjatých se Svobodným městem stát roznětkou nové polsko-německé války.288

Události přitom uvedlo do pohybu jmenování Adolfa Hitlera německým kancléřem, k 

němuž došlo 30. ledna. Dobře známé radikální názory nové hlavy německé vlády 

pochopitelně vyvolaly jak ve Varšavě, tak i mezi gdaňskými Poláky značné znepokojení, které 

nalezlo své nejpregnantnější vyjádření v komentáři deníku Gazeta Gdańska, podle nějž se 

mělo polské obyvatelstvo Svobodného města připravit na to, že zatímco dosud Německá říše 

usilovala o přičlenění Gdaňska prostředky ryze diplomatickými, nyní se již nebude 

rozpakovat dosáhnout tohoto cíle silou.289
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A skutečně nebylo třeba čekat příliš dlouho na to, aby tyto obavy došly svého dílčího 

potvrzení.

Již v jednom ze svých prvních rozhovorů pro zahraniční tisk, jenž poskytl 12. února 

britským novinám Sunday Express, Hitler uvedl, že koridor oddělující Východní Prusko od 

Německé říše, je „zjevnou nespravedlností a měl by být navrácen Německu.“290

Ačkoliv se německá úřední místa snažila toto nezastřeně agresivní tvrzení nejrůznějšími 

způsoby bagatelizovat,291 přijala nacionalistická gdaňská vláda, jejíž protipolský kurz plně 

odpovídal kancléřovým slovům, uvedený výrok za svůj a vzápětí přešla od slov k činům, kdy 

již tři dny po Hitlerovu interview vypověděla další z úmluv, jež s Polskem na počátku 

dvacátých let uzavřela. Tentokrát se jednalo o smlouvu, jež svěřovala správu přístavu do 

rukou Rady přístavu a vodních cest, takže pro příště měla podle gdaňské strany dohled nad 

bezpečností v přístavu namísto polsko-gdaňských policejních orgánů vykonávat výhradně 

policie podléhající úřadům Svobodného města. Polská strana, v níž tento krok vyvolal obavy 

z možného obsazení samotné Westerplatte a blížícího se pokusu o likvidaci jejích práv v 

městě, pak po vznesení bezvýsledného protestu u Senátu i u Rady přístavu rozhodla 

demonstrovat svou sílu ještě jednou a tentokrát skutečně provokativním způsobem.292

Mezi šestým a sedmým březnem 1933, tedy krátce po posledních alespoň částečně

svobodných německých volbách, v nichž si NSDAP výrazně upevnila svou pozici, vplula do 

gdaňského přístavu polská vojenská transportní loď Wilia a na Westerplatte provedla výsadek 

více než stovky gdyňských námořníků, kteří zde měli setrvat až do „vysvětlení situace“293, 

přičemž podle Józefa Becka, který od konce roku 1932 zastával post ministra zahraničí, bylo 

jejich hlavním úkolem zamezit případnému ozbrojenému převratu, na jehož nebezpečí 

polskou vládu upozorňovala zpravodajská služba.294

V Gdaňsku zavládlo nejvyšší rozhořčení. V ulicích patrolovaly ozbrojené policejní stráže 

posílené o příslušníky místní domobrany, gdaňskému parlamentu byla předložena rezoluce 

požadující úplné stažení polských jednotek z města,295 prezident senátu Ziehm odcestoval do 

Berlína za Hitlerem, jenž mu nakonec váhavě vyslovil podporu,296 aby následně spolu s 

dalšími představiteli Svobodného města, mezi něž patřil nový vysoký komisař Helmer 
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Rosting, protestoval proti posílení polské posádky jak ve Varšavě, tak i u Společnosti národů 

v Ženevě, kde se polské počínání navíc setkalo s ostrým odsudkem zejména ze strany Velké 

Británie ale i Francie.297 Další z evropských mocností, Itálie, dokonce přímo podpořila 

Německo a opakovaně navrhovala problematiku Svobodného města vyřešit jednou provždy a 

rozdělit jeho území mezi sousední státy, kdy by Německo získalo pás pobřeží o šířce deseti až 

patnácti kilometrů, k němuž by byla přičleněna i polská Gdyně, zatímco Polsko by získalo 

zbytek někdejšího Svobodného města a ztráta Gdyně by mu byla blíže nespecifikovaným 

způsobem kompenzována.298

Polská vláda, které takto svým neopatrným krokem jen posílilo mezinárodní i vnitrostátní 

pozici sil, jež původně hodlalo zastrašit,299 tak nakonec musela ustoupit a poté, co se 

formálním dotazem ujistila o schopnostech senátu udržet bezpečnost a pořádek,300 stáhla dne 

18. března 1933 své námořníky zpět do Gdyně.301

Přesto se však nejednalo o jednoznačnou diplomatickou porážku. Jednak gdaňská strana na 

základě dohod vyjednaných na půdě Společnosti národů rovněž stáhla z přístavu svou policii 

a jednak rozhodný postoj polské vlády varoval Hitlerovu vládu, že polská strana je odhodlána 

bránit své pozice ve městě všemi prostředky. I díky tomu pak nakonec mohla celá krize o rok 

později definitivně skončit novým urovnáním, kdy se policejní správa přístavu vrátila zpět do 

rukou Rady přístavu a vodních cest.302

Obezřetný postup německé vlády v této věci na místě, neboť existují indicie naznačující, že 

oba dva výše popsané incidenty nevycházely výhradně z polsko-gdaňského napětí, ale byly 

součástí řetězce polských provokací, které měly přimět Německo k takovým odvetným 

krokům, jež by ospravedlnily následný polsko-francouzský ozbrojený zákrok proti Německé 

říši. V obou zemích totiž tou dobou působily významné síly, jež se znepokojením sledovaly 

stále rozsáhlejší utajované německé vyzbrojovací programy a které se obávaly toho, že nová 

Hiterova vláda je ještě zintenzivní.

O míře, v jaké si toto nebezpečí německá vláda uvědomovala, svědčí i slova ministra 

zahraničních věcí Konstantina von Neuratha pronesená na jejím zasedání dne 7. dubna 1933:

„Porozumění s Polskem je nemožné a nežádoucí. V německo-polských vztazích musíme 
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udržovat jistou míru napětí, abychom zainteresovali zbytek světa na našich revizionistických 

požadavcích a abychom udrželi Polsko ekonomicky i politicky slabé. Nynější situace však není 

v žádném případě bez nebezpečí, neboť současná polská vláda si zahrává s myšlenkou 

preventivní války - uvědomuje si totiž, že rostoucí posilování Německa jen zhoršuje její 

vyhlídky a omezuje francouzskou ochotu k naplnění vzájemného spojenectví.“303

Dobových svědectví skutečně naznačují, že polská vláda skutečně na přelom dubna a 

května 1933 připravovala ozbrojené vystoupení. Dne 18. dubna bylo podle vzpomínek 

pobočníka maršála Piłsudského majora Mieczisława Lepeckého, nejužším vedením polského 

státu připravováno provolání oznamující vytvoření válečné vlády. Ve stejný den pak vydalo 

polské ministerstvo zahraničí instrukce svému vyslanci v Německu Alfredu Wysockému, 

podle nichž měl na Adolfu Hitlerovi požadovat vydání německo-polského komuniké, v němž 

kancléř veřejně odmítne jakékoliv pokusy zpochybnit „polská práva a zákonné zájmy ve 

Svobodném městě Gdaňsk.“304

Hitlerovy názory na danou věc v této době přitom nejlépe ilustruje jeho odpověď polskému 

vyslanci pronesená krátce poté, co začalo být zřejmé, že polský protiněmecký postup Francie 

nepodpoří:305

„Němci nikdy neuznají… žádná polská práva v Gdaňsku, jež by překračovala rámec 

existujících smluv. Také považují obsazení Westerplatte posílenou polskou posádkou za 

nelegální a Německo, nikoliv Polsko, má důvod být znepokojeno.“306

Na druhou stranu však dodal, že nemá v úmyslu proti polským zákonným zájmům ve 

městě jakkoliv vystupovat a dokonce nechal vydat ono žádané tiskové komuniké, v němž 

popřel, že by německá vláda hodlala porušit mezinárodní smlouvy.307

                                                            
303 Cit. dle SHORE: str. 112.
304 Document 10, Beck to Wysocki in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 73-74. Oficiální německý zápis uvedeného 
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Wysockého mise tak nakonec skončila úspěchem, přičemž jen díky tomuto výsledku se 

polská diplomacie vyhnula tomu, aby se při dalším vyostření gdaňské otázky dostala do 

situace, kde by buď musela neslavně ustoupit, anebo vyvolat ozbrojený konflikt, v němž by 

před světovým veřejným míněním Polsko zcela jednoznačně hrálo roli svévolného agresora.

Zahraničně politické jištění případné krátké a vítězné války s Německem totiž naprosto 

selhalo.

Tento konflikt měl totiž podle některých náznaků začít tak, že paralelně s jednáními 

Wysockého s Hitlerem obsadí polské jednotky budovu gdaňského celního úřadu, což vyvolá 

silné protesty, jež se následně promítnou i do kampaně ke gdaňským volbám, které byly 

naplánovány na konec května.308 Další krok pak údajně představovalo využití takto vyhrocené 

předvolební atmosféry, k tomu, aby pod záminkou „obnovení pořádku“ došlo k obsazení 

celého města polským kontingentem sestávajícím se ze tří pěších divizí, dvou jízdních brigád 

a podpůrných jednotek, načež by v případě, že by se Německá říše pokusila na obranu 

Svobodného města vojensky zakročit, došlo k nasazení letectva a celkové mobilizaci polské 

armády.309

Tento plán nicméně předpokládal, že se Německo a Gdaňsk nechají vyprovokovat, a že 

Polsko najde podporu u západních států. A ani jednu z těchto podmínek nedokázala Beckova 

diplomacie zajistit. 

Odpovědné německé kruhy si byly vědomy, že případný konflikt by zřejmě skončil drtivou 

německou porážkou a že i případné vítězství jak na válečném, tak i na diplomatickém poli by 

přineslo jen omezené zisky, které by navíc byly spojené s nezbytností následné normalizace 

polsko-německých poměrů. A ta, jak je zřejmé z výše uvedených Neurathových slov, by v 

dlouhodobějším horizontu Berlínu svazovala ruce při případném uplatňování dalších 

územních požadavků vůči východnímu sousedu.310 A navíc byl Adolf Hitler, který svým 

neuváženým výrokem celou lavinu událostí fakticky spustil a který kdykoliv mohl dalším ze 

svých projevů válku skutečně vyvolat, na jaře 1933 příliš zaneprázdněn upevňováním své 

moci v Německu, než aby si mohl dovolit věnovat se spletité otázce polských nároků na 

území Svobodného města a dovolit, aby přerostla ve vážnější konflikt.311

Polsku se navíc nepodařilo ani zajistit si příznivé stanovisko britské diplomacie, která se 

odmítla na případném protiněmeckém tažení podílet, čímž zvrátila i doposud polským 
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záměrům příznivé stanovisko francouzské,312 takže by v případné válce s Německem nejenže 

zůstalo osamoceno, ale navíc by těžkou ránu utrpěla i jeho pověst.

Výsledek jednání Wysockého s Hitlerem tak skutečně pro Polsko znamenal maximální 

možný úspěch, což si uvědomovali i představitelé polského státu, kteří vzápětí veškeré 

jednotky připravené k okupaci Svobodnéího města stáhli do kasáren, takže se gdaňské volby 

obešly bez jejich intervence. 

Ovšem přesto tyto volby o osudu Gdaňska rozhodly - i když patrně jinak, než jak to Beck 

zamýšlel. Znamenaly totiž kompletní překreslení jeho politické mapy, kdy se do pozice 

nejsilnějšího subjektu zcela jednoznačně dostala formace, která až doposud stála mimo 

gdaňskou vládu.

Nacionálně socialistická německá dělnická strana. 
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5. Gdaňsk a nacionálně-socialistické Německo v první 

polovině třicátých let.

5. 1. Cesta k moci.

Počátky NSDAP v Gdaňsku sahají do roku 1923, kdy válečný veterán, celní úředník a 

poslanec extrémistické Německo-sociální strany Hans-Albert Hohenfeldt, přijal za svůj 

nacionálně socialistický program a rozhodl se pro vstup do strany Adolfa Hitlera. Na založení 

vlastní stranické buňky si ovšem Gdaňsk musel počkat až do 21. října 1925, kdy se ustavila 

přibližně třísetčlenná místní organizace, která se o rok později stala vedoucí silou v nové 

gdaňské stranické župě.313

Volební výsledky uvedeného uskupení byly ovšem tristní – ve volbách roku 1927 

nedokázali příslušníci nacionálně socialistické strany zřejmě pořádně zmobilizovat ani 

všechny své známé a zisk pouhých 1483 hlasů jim tak stěží vynesl jediné křeslo ve 

stodvacetičlenném parlamentu,314 takže gdaňští nacionální socialisté výrazně zaostali i za 

tehdejšími nepříliš přesvědčivými výsledky NSDAP v Německu. Na druhou stranu je ovšem 

pravdou, že samotný Hohenfeldt - neboť to byl právě on, kdo uvedený mandát získal –

dokázal na nacionální socialisty strhnout dostatečnou pozornost. Kupříkladu jeho vystoupení 

z dubna 1929, kdy za osobu zodpovědnou za zákaz sjezdu organizace Stahlhelm315 označil 

„haličského židovského holomka“ liberálního senátora Julia Jewelowského a kdy všechny 

ostatní senátory včetně Sahma veřejně vyobcoval z německého národa, vyvolalo takový 

rozruch, že bylo zahrnuto i do pravidelných hlášení, jež zasílal polským úřadům generální 

komisař Strasburger.316

Říšské vedení NSDAP si nicméně uvědomovalo, že cesta k vyšším volebním ziskům 

nemůže být lemována výhradně radikálními prohlášeními, ale že je třeba na území 

Svobodného města vyvíjet i intenzivní organizační činnost. Ta však byla v případě zdejší

stranické organizace fatálně ochromena spory mezi Hohenfeldtem a místním velitelem 

jednotek SA Brunem Frickem, kdy nakonec došlo až k obsazení stranické centrály 

Frickovými muži a Hohenfeldtovo vyloučení ze strany.

Hitlerovu zplnomocněnci pro otázky Gdaňsku, budoucímu ministru letectví Třetí říše 
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Hermannu Göringovi,317 se tak během jeho návštěvy Svobodného města v květnu 1930 

naskytl skutečně neradostný pohled. A byl to právě jeho postoj, který nakonec přispěl k tomu, 

že se koncem září uvedeného roku berlínská centrála rozhodla problémy gdaňské stranické 

buňky vyřešit razantním zásahem.

Fricke byl odvolán a doživotně vyloučen ze strany, Hohnefeldtovi se dostalo plné 

rehabilitace a dočasným řízením župy byl pověřen někdejší člen Stahlhelmu a Německo-

sociální strany Arthur Greiser,318 jehož s Hermannem Göringem spojovala minulost válečného 

letce a který byl znám svými extrémně protipolskými postoji, jimž dal zaznít kupříkladu v 

září 1925, kdy vyzýval k odsunu Poláků z území Svobodného města.319

Nicméně ani on se nakonec nestal tím mužem, který měl situaci u gdaňských nacionálních 

socialistů definitivně stabilizovat, a přivést tak stranu k vyšším volebním výsledkům.

Göring totiž po další návštěvě ve Svobodném městě, jíž mimo jiné využil k agitaci před 

blížícími se parlamentními volbami, navrhl Hitlerovi, aby novým vůdcem gdaňské NSDAP 

učinil osobu doposud nezasaženou spory mezi jednotlivými zdejšími frakcemi. Osobu, která 

by byla zcela oddaná celoříšské politice strany.

Jednu z vycházejících hvězd nacionálně socialistické politiky Alberta Förstera.

Tento osmadvacetiletý politik ze západního Bavorska měl za sebou skutečně zářivou 

kariéru. Do NSDAP vstoupil již koncem první poloviny dvacátých let, díky čemuž patřil mezi 

první dva tisíce jejich členů, a již záhy se stal stranickým vůdcem ve svém rodném Fürhtu, 

kde pomáhal zakládat místní SS, přičemž byl teprve sto padesátým osmým členem těchto 

elitních stranických jednotek.

Přes vydavatele antisemitských novin Der Stürmer Julia Streichera, který záhy rozpoznal 

jeho agitační talent,320 se Förster záhy osobně seznámil s Adolfem Hitlerem, který jej učinil 

okresním vedoucím NSDAP ve Středních Francích a zároveň jedním z předních stranických 

řečníků. I díky jeho nasazení pak strana v parlamentních volbách roku 1930 dosáhla v jeho 

volebním obvodu vysoce nadprůměrného výsledku 47,7 procenta a Förster sám usedl do 

poslanecké lavice, když se navíc stal nejmladším držitelem mandátu v Říšském sněmu.

Tento výkon mu vynesl další uznání Adolfa Hitlera, a novopečený poslanec se tak v 

příštích letech mohl počítat k nejbližšímu okolí nacistického vůdce.
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Jedno se tedy o ideálního adepta na vůdčí roli v nepříliš stabilní stranické organizaci, která 

měla záhy podstoupit další volební zápas.

Dne 15. října 1930 tak od Hitlera Förster obdržel pro území „Svobodného státu (sic! -

pozn.TB) Gdaňsk“: 

„plné moci jak pro politické vedení, tak pro SA a SS a pro organizaci všeho, co mu přijde 

potřebné pro blížící se volby do parlamentu.“321

s tím, že po skončení volebního klání mu má předložit návrhy na „novou organizaci 

gdaňských poměrů“322 a o devět dní později se novopečený župní vedoucí odebral na své 

nové působiště. 

Försterův příjezd do Gdaňsku měl ovšem lehce humornou příchuť, neboť mladého muže v 

nepříliš reprezentativních bavorských krátkých kalhotách a bílých ponožkách uvítací delegace 

místní župy v čele s Arthurem Greiserem zprvu ignorovala a až poté, co osamělý Förster 

nástupiště opustil, zjistila, že se jí podařilo přehlédnout nejvyššího představitele nacionálně 

socialistické strany ve městě.323

Uvedené nedorozumění nicméně nijak neovlivnilo Försterův agitační zápal, a tak nový 

vedoucí gdaňské župy již několik hodin po svém příjezdu v Café Derra, jednom z ústředních 

opěrných bodů nacionálních socialistů ve městě, objasňoval příslušníkům SA a SS své cíle

pro nejbližší období a všechny je slavnostně zavázal k věrnosti a poslušnosti Adolfu 

Hitlerovi.324

Nejdůležitějším z úkolů, před nimiž Förster stál však, byla co nejrychlejší mobilizace 

voličstva a odpovídající zvýšení počtu nacionálně socialistických poslanců v parlamentu. 

Vzhledem k tomu, že volby se měly konat již polovině listopadu, jednalo se o skutečně 

šibeniční termín, nicméně Försterovo nasazení skutečně jakoby neznalo mezí.

Nacionálně socialistických poslanců tak po volbách v gdaňském parlamentu zasedlo 

namísto jednoho hned dvanáct a utvořili hned po sociální demokracii druhou nejsilnější 

formaci.325 Jednalo se přitom o úspěch o to větší, že počet poslanců byl před volbami ústavní 

reformou snížen ze 120 na 72326 a tudíž se co se absolutního počtu hlasů týče, podařilo 
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NSDAP své zisky při obdržených 16,7 procentech více než zjednadvacetinásobit.327

Obdobně strmým vzestupem pak prošla i členská základna NSDAP. Zatímco v den 

Försterova příjezdu čítala pouhých 457 osob, měla k prvnímu únoru 1933 již 7560 členů.328

Co se pak příslušníků paramilitárních jednotek týče, disponovala zdejší SA v říjnu 1930 již 

přibližně 800 muži. To sice bylo výrazně méně než 2150 osob, z nichž se sestával místní 

Stahlhelm, ale na druhou stranu se NSDAP v tomto oboru podařilo předběhnout vítěze 

podzimních voleb sociální demokracii, jejíž stranická ozbrojená organizace Reichsbanner

měla pouze 600 příslušníků.329

Pochopitelně, že výrazný vliv na tyto výsledky měly i jiné faktory, než Försterovo nasazení 

– nálady voličů tak kupříkladu ovlivňoval i na první pohled nezadržitelný vzestup nacionálně 

socialistického hnutí v Německu330 či účast předních nacistických činovníků v předvolební 

kampani, kdy kupříkladu den před volbami řečnil k obyvatelům Gdaňsku Joseph Goebbels.331

Avšak hlavní zásluhu na přeměně roztříštěného gdaňského nacionálně socialistického hnutí v 

monolit, s jehož vahou musely všechny ostatní strany počítat, mělo skutečně Försterovo 

fanatické nadšení pro nacistickou ideologii kombinované s jeho nevšedním agitačním 

talentem.

Koneckonců i jinak věčně uštěpačný budoucí nacistický ministr propagandy Joseph 

Goebbels, který jinak o Försterovi soudil, že je „velmi naivní a plný bezbřehého 

optimismu.“332 nemohl novému vůdci gdaňské NSDAP upřít, že „pracuje cílevědomě.“333

A župní vedoucí se činil i po volbách.

Dne 6. února 1931 vyšlo první číslo gdaňských nacistických novin Der Vorposten (později 

přejmenovaných na Der Danziger Vorposten), v němž místní straničtí představitelé vyložili 

svůj program – i když celkové zaměření periodika muselo být jasné už každému, kdo si 

přečetl již jejich podtitul: „Zpět do říše. Proti svévoli (mírových-pozn. TB) smluv.“334

Aktivnější přístup k vedení politického boje se přitom neomezoval jen na řečnické tribuny 

a stránky tisku, ale projevil se i ve vzrůstajícím násilí na ulicích. Zde pak tento druh 

politického boje zastihl Försterovy politické protivníky, kteří nikdy nekladli na budování 
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stranických ozbrojených složek větší důraz, zcela nepřipravené.335 Jen za rok 1931 tak 

zaznamenala gdaňská policie 248 případů násilností páchaných nacistickými bojůvkami, 

přičemž jejich reálné číslo bylo zřejmě ještě vyšší.336

Mezi těmito případy nicméně nefigurovala pouze násilí motivované snahou vytlačit z 

veřejného prostoru politické protivníky, ale značný počet připadl i na útoky na polskou 

menšinu, jež se stala vděčným terčem příslušníků nacionálně socialistických oddílů Nejenže 

tak byly znovu opakovaně poškozovány polské poštovní schránky, ale docházelo i k 

vytloukání oken polských menšinových škol a dokonce byly zaznamenány i případy, kdy se 

terčem fyzických útoků stali sami Poláci.337

Tyto násilnosti pak pochopitelně nalezly odezvu na stránkách polsky psaného tisku. Dne 

27. května 1931 se v novinách Gazeta Gdańska objevila karikatura, na níž za zády spokojeně 

se tvářícího policisty dva nacisté bijí na zemi ležícího Poláka, což popisek komentoval slovy: 

„Schupo (Schutzpolizei, gdaňská policie – pozn TB) dohlíží na bezpečnost Poláků v 

Gdaňsku.“338 Tím na sebe ovšem Gazeta Gdańska okamžitě přivolala nelibost gdaňských 

úřadů, které celé číslo obratem konfiskovaly - a stejný osud postihl i vydání z 23. července 

1932, jež otisklo článek s výmluvným titulkem „Neslýchané násilí hitlerovců.“339

Přitom spolu s tím, jak se násilí na ulicích stávalo každodenní realitou, pronikalo i do 

vyšších pater gdaňské politiky. Tento proces pak dospěl svého pomyslného vrcholu v květnu 

1932, kdy poslanci NSDAP neváhali na půdě parlamentu vyprovokovat bitku se zástupci 

sociální demokracie340 - ostatně Försterova strana měla k parlamentním zástupcům všech 

levicových stran konstantně negativní vztah.

Mnohem zajímavějším vývojem na půdě gdaňské sněmovny nicméně prošly vztahy mezi 

NSDAP a poslanci vládnoucí středopravicové koalice. Ty se totiž pohybovaly od vzájemné 

podpory až po otevřený střet o vládu nad městem. Po volbách v roce 1930 totiž nacionálně 

socialistická strana, poslušná nařízení Hermanna Göringa, který v prosinci onoho roku odmítl 

možnost její participace na jakékoliv koaliční vládě, stanula mimo nový kabinet, čímž zaujala 

výhodnou pozici uskupení, jehož přízeň si vládní strany, jež bez nacistické podpory nebyly 

schopny získat parlamentní většinu, musely vykupovat dalšími a dalšími ústupky.341
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Národovecky orientované elity Svobodného města navíc v nacionálních socialistech viděly 

svého přirozeného spojence,342 a nijak nebránily jejich pronikání do státního aparátu. Sám 

Greiser tak kupříkladu od roku 1932 působil na význačné pozici člena Rady přístavu343 a i u 

gdaňské policie rozhodujícím způsobem vzrostl nacistický vliv, takže dne 20. dubna 1933 

zaslal Spolek gdaňských kriminalistů přání k narozeninám Adolfu Hitlerovi a o pár dní 

později se během oslav prvního května gdaňská policie přidala k nacistickým bojůvkám při 

odstraňování komunistických symbolů z ulic. Avšak, jakkoliv bylo toto postavení pro 

nacionální socialisty výhodné, rozhodně jej Försterova strana nepovažovala za definitivní. 

Jejím konečným cílem totiž nebylo nic menšího, než získání naprosto hegemonní pozice v 

gdaňském politickém životě.

Gdaňský župní vedoucí tak již na podzim 1931 diskutoval s Hitlerem o možnosti svržení 

Ziehmovy vlády, nicméně stranický vůdce se proti plánu na vyvolání předčasných voleb 

postavil s tím, že zisky, jichž může hnutí dosáhnout později, budou dozajista vyšší. Stejný 

výsledek pak měla i obdobná jednání v srpnu roku následujícího.

Pozice nacionálních socialistů ve městě se nicméně počátkem třicátých let zdála být natolik 

pevná, že na veřejnosti začaly kolovat pověsti, že špičky NSDAP vypracovaly nouzové plány, 

podle nichž mělo v případě zesílení perzekuce nacistického hnutí v Německu dojít k 

přenesení jeho činnosti do Gdaňska. Těmto zvěstem, jejichž existenci pochopitelně oficiální 

stranické komuniké co nejdůrazněji popíralo,344 se později ve svých značně nespolehlivých 

pamětech věnoval i jeden z čelných nacistických politiků Hermann Rauschning. Ten údajně 

spolu s Försterem v létě 1932 navštívil Adolfa Hitlera, aby s ním uvedený plán detailně 

prokonzultoval.345

Živnou půdu pro tyto dosud neprokázané spekulace představoval jednak fakt, že NSDAP v 

Německu tehdy skutečně čelila určitým vládním represím, kdy byla kupříkladu omezována 

činnost jejích uniformovaných složek, a pak také skutečnost, že během let 1931 a 1932 

Gdaňsk opakovaně navštívily jak stranické špičky nacistické strany, tak i představitelé SA i 

SS, kteří zde mohli vystupovat ve svých stejnokrojích bez obav z postihu. Do města tak 

zavítal nejen Hitlerův pověřenec Göring, ale i Rudolf Hess, Alfred Rosenberg346 nebo Joseph 

Goebbels, který zde dne 21. ledna 1931 pronesl další ze svých projevů.347 Městské letiště pak 
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během své cesty z Elbingu348 dne 9. dubna 1932 krátce navštívil dokonce i sám Adolf Hitler, 

který se však jinak cestě do Gdaňsku až do roku 1939 vyhýbal, neboť se údajně zařekl, že do 

něj vkročí teprve tehdy, až se město stane součástí Říše.349

Přenesení činnosti NSDAP do Gdaňska údajně stranické vedení podřídilo i politiku 

tamějších nacionálních socialistů. Ti se měli v případě, že by německonacionální gdaňská 

vláda odmítla poskytnout azyl stranickým špičkám po jejich případném útěku z Německa, 

pokusit v co nejkratším čase o vyvolání nových voleb a následně ve Svobodném městě převzít 

moc. Uvedený plán však nakonec dle Rauschninga vzhledem ke své komplikovanosti nedošel 

podrobnějšího rozpracování.350

Spekulacím o takovémto využití neutrální gdaňské půdy ze strany vedení NSDAP nahrává

i skutečnost, že k tomuto kroku zcela prokazatelně sáhlo minimálně jedno ostře protivládní 

uskupení polské. V první polovině roku 1935 totiž na území Svobodného města vydávala své 

noviny malá Narodowo-Społeczna Partia Radykalna, jejíž činnost na polském území se 

setkávala se silnými obstrukcemi ze strany polských úřadů. Právě tento případ nicméně 

výmluvně ilustruje limity využití Gdaňsku jako základny pro protistátní činnost. Polské úřady 

sice nemohly vydávání uvedené tiskoviny zabránit, nicméně dokázaly zabavením celého 

jejího nákladu určeného k distribuci na polském území elegantně podvázat jeho financování. 

Díky takto drasticky omezeným ziskům z prodeje upadl časopis záhy do finanční krize, z níž 

se již nevzpamatoval, a počátkem července 1935 bylo jeho vydávání zastaveno.351

Nicméně ať již byly zvěsti o plánovaném přenesení činnosti NSDAP do Gdaňsku pravdivé 

či nikoliv, faktem zůstává, že právě během roku 1932, kdy zněly nejsilněji, začala zdejší 

nacionálně socialistická strana opouštět svou politiku spolupráce s konzervativní Ziehmovou 

vládou, a v prosinci pak již bylo zcela zřejmé, že se nespokojí s ničím menším, než s její 

zásadní přestavbou či rovnou s vypsáním nových voleb.352 Försterovi přitom v těchto jeho 

snahách hrál do rukou i fakt, že na gdaňské politické scéně nepůsobila osobnost výraznějšího 

formátu, která by byla schopna se jeho stále vyhraněnějším požadavkům postavit, a že se 

ostatní strany plně zaujaté vlastními spory nebyly ochotny proti nacionálně socialistickému 

náporu sjednotit.353

V této situaci si Ziehm plně uvědomoval, že nemůže stále agresivnější nacionální socialisty 
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přehlížet – zvláště poté, co se Adolf Hitler stal německým kancléřem, přičemž bylo jasné, že 

vztahy mezi Gdaňskem a Berlínem budou pro příště limitovány tím, jaký vztah zaujme vláda 

Svobodného města vůči kancléřovým spolustraníkům. Nakonec se tedy odhodlal k ústupku a 

nabídl NSDAP účast ve vládě.

Nacionální socialisté na jeho nabídku kývli, nicméně svůj souhlas podmínili obměnou na 

postech prezidenta Senátu a klíčové pozici senátora vnitra, jež měli pro příště zastávat 

představitelé NSDAP Hermann Rauschning a Arthur Greiser.354 Stále zoufalejší Ziehm, pro 

nějž by takováto dohoda znamenala politickou sebevraždu, se sice pokoušel hledat i ty 

nejkrkolomnější způsoby, jak svou pozici upevnit, nicméně nakonec se poté, co selhala i jeho 

snaha o posílení vlastních pravomocí vyhlášením zmocňovacího zákona, jakýchkoliv snah o 

řešení krize vzdal a pouze čekal na nevyhnutelné převzetí moci NSDAP.355

Sám fakt, že k tomuto kroku v té chvíli už dávno nedošlo, přitom ovšem nebyl ani tak 

výsledkem Ziehmových obstrukcí, jako spíše německých snah neprovokovat zbytečně 

Varšavu v době krize spojené s posílením polské posádky na Westerplatte a hrozící německo-

polské války. 

Jinak totiž již všechno bylo připraveno. Desátého března navštívil Förster Hitlera a je 

vysoce pravděpodobné, že právě tehdy obdržel župní vedoucí pokyn k finálnímu útoku na 

gdaňskou vládu, která byla plně zaneprázdněna snahou o řešení krize na Westerplatte. 

Okamžitě po Försterově návratu se tak rozeběhla série provokací, jež měla poškodit a 

znevěrohodnit jakoukoliv další činnost Ziehmova Senátu,356 kdy se kupříkladu třináctého 

března nacionální socialisté postarali o další zostření vztahů s Polskem, když po vyvěšení 

vlajky se svastikou na budově německého generálního konzulátu, Förster rezolutně prohlásil, 

že uvedený prapor bude brzy vlát i nad gdaňskou radnicí.357 Německý konzul Thermann 

přitom Förstera v jeho protivládním tažení podpořil.

Nicméně v momentě, kdy růst vnitropolitického napětí ve Svobodném městě začínal 

nacházet odezvu i za jeho hranicemi a v Berlíně převládl již zmiňovaný názor, že by 

nacionálně socialistické provokace mohli Poláci využít jako záminku k útoku na Svobodné 

město.358 Hitler tak dne 15. března na zasedání německé vlády uvedl, že instruoval jak 

gdaňské nacionální socialisty, tak i Thermanna, aby přestali vystupovat s požadavkem 
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předčasných voleb a zachovávali „nejvyšší rezervovanost“. 

Díky tomu se tak pád Ziehmovy vlády o necelý měsíc odložil. 

Dne 3. dubna, tedy pouhých šestnáct dní poté, co se stažením posil z Westerplatte 

pominulo bezprostřední nebezpečí obsazení města polskými jednotkami, kontaktoval Ziehma 

německý ministr zahraničí Neurath a naznačil mu, že nejlepším řešením gdaňské 

vnitropolitické krize je rozpuštění sněmovny a vypsání nových voleb.359

Ziehm, který, jak již bylo řečeno, tou dobou vyčerpal všechny způsoby, jimiž se mohl 

udržet u moci, nakonec souhlasil a dne 13. dubna odhlasoval parlament výraznou většinou své 

rozpuštění. Proti se otevřeně postavili pouze komunisté, zatímco sociální demokraté a polští 

poslanci se zdrželi. Předseda Senátu následně stanovil termín voleb na 28. května, takže na 

oslovení voličů měly jednotlivé strany necelých šest týdnů.360

Nicméně Förster již před třemi lety dokázal, že dokáže plně zmobilizovat své příznivce i v 

nebývale krátké době.

Pod heslem: „Kdo nevolí nacionálně-socialisticky, není Němec“361 tak záhy Svobodné 

město doslova pohltila nacistická předvolební kampaň, která se ani tentokrát neomezila pouze 

na vylepování plakátů a pořádání předvolebních shromáždění. I nyní docházelo k pouličním 

srážkám, zastrašování oponentů a počátkem května 1933 dokonce příslušníci nacistické strany 

násilně obsadili sídlo levicové odborové organizace disponující silnými vazbami na SPD. 

Příznačná pro situaci v Gdaňsku přitom byla skutečnost, že sociální demokraté vedení 

zasloužilým, nicméně nepříliš rozhodným stranickým funkcionářem Juliem Gehlem,362 se 

přes naléhání části řadového členstva ani nepokusili o nasazení svých ozbrojených formací a 

následný protiútok, ale místo toho se obrátili k soudu, ačkoliv bylo zřejmé, že i při zcela 

standardním průběhu celého procesu může rozsudek padnout až dlouho po volbách.363

O naprostém předvolebním zoufalství gdaňských sociálních demokratů, jimž nyní nemohla 

v jejich boji nijak přispět ani zlikvidovaná říšskoněmecká SPD, přitom svědčí i ta skutečnost, 

že se ve snaze získat finance do stranické pokladny vyčerpané volební kampaní obrátili 

dokonce i na polské úřady. 

Polský generální komisař Papée, který jejich žádost obdržel, patřil k osobám, které růst 

vlivu NSDAP a jeho možný dopad na pozici polské menšiny silně znepokojoval. Ještě v lednu 
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1933 sice z klesající účasti na nacionálně orientovaných demonstracích vyvozoval pokles 

vlivu nacionálních socialistů, avšak nyní ve svých hlášeních bil na poplach.364 Proto iniciativu 

SPD uvítal a doporučil ji ministerstvu zahraničí ke schválení s tím, že by sociální demokracii 

měla být poskytnuta půjčka sto tisíc guldenů, jež by byly využity k zajištění další existence 

jejich deníku Danziger Volkstimme, a další blíže nespecifikované prostředky pro Sociálně 

demokratické konzumní a spořitelní družstvo. 

Uvedená žádost, jejíž splnění by gdaňskou SPD fakticky učinilo závislou na varšavské 

vládě, však v situaci, kdy docházelo k pozvolnému uvolňování napětí v polsko-německých 

vztazích, nenašla na rozhodujících místech kladnou odezvu a sociální demokraté se tak museli 

spokojit pouze s darem patnácti set guldenů, které jim Varšava poskytla na cestu tří jejich 

zástupců do Ženevy, kde měli světovou veřejnost informovat o posledních událostech ve 

Svobodném městě.365

Polská vláda ostatně krátce před volbami dala německému vyslanci ve Varšavě Hansi 

Adolfu Moltkemu na vědomí, že události spojené s novými volbami považuje za vnitřní 

záležitost Svobodného města. A že se do nich nehodlá vměšovat.366

A nacionálně socialistická kampaň mezitím nabírala na obrátkách. 

Rauschnig s Försterem opakovaně konzultovali situaci s berlínským vedením strany,367

město zažilo doslova invazi nacionálně socialistických politiků, kdy sem mimo Goebbelse a 

Göringa zavítal i ministr vnitra Wilhelm Frick a kdy ve finále kampaně voliče svým 

rozhlasovým projevem povzbuzoval i sám Adolf Hitler, a strmý nárůst znovu zaznamenala i 

členská základna NSDAP.368Zatímco k 1. únoru 1933 čítala 8017 členů, dosahoval počet 

straníků o tři měsíce později více než dvojnásobku.369

Volby samy se pak staly nacistickým triumfem.

NSDAP získala 50,2 procenta všech hlasů a 38 ze 72 mandátů. Nacionálním socialistům se 

podařilo získat více než polovinu osob, které v minulých volbách odevzdaly svůj hlas DNVP, 

čtvrtinu sociálnědemokratických a třetinu komunistických voličů. Katolické Centrum přišlo 

sice jen o pouhý jeden mandát z jedenácti, což se při vyhrocené volební atmosféře rovnalo 

menšímu zázraku, nicméně skutečnou katastrofu volby znamenaly pro několik menších stran, 
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jejichž elektorát, tvořící v roce 1930 více než šestnáct procent všech voličů, přebrala NSDAP 

takřka do posledního muže.370 A tak jediným, kdo kromě nacionálních socialistů mohl 

oslavovat, byl místní polský tisk, který s povděkem kvitoval mírný vzrůst hlasů odevzdaných 

pro menšinovou kandidátku.371

Hitler byl dokonce výsledkem gdaňských voleb, v nichž NSDAP získala o šest procent 

více než při nedávných volbách v Německu, natolik potěšen, že Försterovi nejenže obratem 

telegraficky vyjádřil své uznání,372 ale podle Rauschningových vzpomínek dokonce pozval 

představitele gdaňské nacionálně socialistické strany k sobě do říšského kancléřství na kávu a 

koláč.373

Nicméně ještě předtím Rauchninga jakožto nového prezidenta gdaňského senátu uvědomil 

o tom, že nyní je v zájmu normalizace vztahů s Polskem „třeba vzdát se jakéhokoliv 

divadla'“374

5. 2. Sbližování s Polskem a Rauschningův pád.

Pokud se první polovina roku 1933 nesla ve znamení německých obav z obsazení Gdaňska 

polskou armádou a hrozící polsko-německé války,375 měla léta bezprostředně následující 

přinést výrazné uvolnění ve vzájemných vztazích, jež nakonec došlo počátkem roku 1934 

svého vyjádření ve „smlouvě o neútočení“, která na deset let zavazovala oba signatáře řešit 

vzájemné spory výhradně „pokojnými prostředky.“376

Jedním z hlavních motivů, jenž vedl německou diplomacii k tomuto radikálnímu 

přehodnocení politiky k východnímu sousedu, bylo ostře antikomunistické zaměření 

nacionálně socialistického režimu. Ten se totiž nehodlal omezit na pronásledování domácích 

marxistů, ale na oltář svého světonázoru obětoval i příznivé vztahy Berlína s Moskvou, jak se 

ustanovily v průběhu dvacátých let.

Německu obklopeném státy, které obávaly jeho případných nároků na revizi poválečných 

mírových smluv tak akutně hrozilo, že se ocitne v diplomatické izolaci, a jako nejschůdnější 

                                                            
370 Přehled voleb viz: ANDZEJEWSKI: Wolne miasto… str. 123.
371 ROMANOW: str. 121.
372 FISCHER: str. 329.
373 RAUSCHNING: str. 65. 
374 Cit dle MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 268.
375 O těchto událostech viz kapitola 3. 4.
376 Č. 7 Prohlášení německé a polské vlády 26. ledna 1934 in 100 dokumentů… str. 33.
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řešení, jak se tomuto osudu vyhnout, nakonec zvolili představitelé Třetí říše setrvání u vazeb 

východním směrem. Jen bolševický Sovětský svaz měl být pro příště nahrazen autoritářským 

polským státem.

A Polsko toto volání vyslyšelo. Koneckonců spojenectví Francie, jež bylo do té doby 

základním pilířem polské bezpečnosti, ukázalo své limity právě během gdaňské krize v první 

polovině roku 1933 a navíc sám ministr zahraničí Beck měl k Francii značnou osobní 

averzi.377

Jednání o smlouvě, jež měla doslova postavit na hlavu bezpečnostní politiku ve východní 

Evropě, probíhala nebývale rychlým tempem. Dne 26. listopadu 1933 předložil německý 

vyslanec v Polsku Moltke její první návrh Piłsudskému, dne 9. ledna 1934 polský titulář 

Lipski informoval německého ministra zahraničí Neuratha o ochotě Varšavy na dohodu 

přistoupit a o den později již byla zahájena jednání o jejím podpisu,378 k němuž nakonec došlo 

26. ledna 1934.379

Co se otázky Gdaňsku týče, dávala v době těchto jednání německá vláda ostentativně 

najevo svůj nezájem na jakékoliv revizi svých hranic s Polskem včetně připojení Svobodného 

města.380 Není se tedy co divit, že se mnohým soudobým politickým pozorovatelům zdálo, že 

nebezpečí polsko-německého konfliktu je do značné míry zažehnáno, a v tomto svém názoru 

byli dále utvrzeni faktem, že Německo nyní přeneslo ohnisko svých zájmů od revize hranic s 

Polskem ke snaze o posílení svých pozic v Rakousku.381 Dokonce i státní tajemník na 

německém ministerstvu zahraničí Bernhard von Bülow, který ještě v polovině ledna uvažoval 

o demisí, pokud bude nucen zahraniční politiku své země směřovat k vojenské konfrontaci s 

Polskem, se v této věci natolik upokojil, že ve svém úřadě vydržel až do své smrti o tři roky 

později.382

Ovšem gdaňská otázka se v této chvíli do německé zahraniční politiky promítla jiným 

způsobem.

V Berlíně totiž si byli plně vědomi delikátnosti celého procesu sbližování s Polskem a to 

poslední, oč měli zájem, bylo, aby jej zhatil nějaký nepředložený čin gdaňských nacionálních 

socialistů.

Förster sice před volbami veřejně sliboval, že v případě volebního vítězství bude dodržovat 

                                                            
377 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 58.
378 CROCKETT: str. 568-9.
379 Č. 7 Prohlášení německé a polské vlády 26. ledna 1934 in 100 dokumentů… str. 32-3.
380 MICKIEWICZ: str. 52.
381 AUGUR: The Foreign Policy of Poland in The Slavonic and East European Rewiew, No. 44, 1939, str. 354.
382 SHORE: str. 114.
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nejen ústavu Svobodného města, ale i veškeré smlouvy, jež měly s Gdaňskem uzavřeny jiné 

subjekty,383 a vysokého komisaře Rostinga dokonce osobně ujišťoval, že nacionálně 

socialistická vláda zajistí bezpečnost polských obyvatel Svobodného města a bude budovat 

mírové vztahy s polskou vládou,384 nicméně nyní bylo třeba zajistit, že právě tyto předvolební 

sliby budou, paradoxně v rozporu s přáním značné části nacistických voličů, splněny.

Rauschnig tak během své návštěvy v Berlíně na přelomu května a června 1933 obdržel od 

Hitlera direktivy pro budoucí jednání gdaňského Senátu s Polskem, kdy se měl maximální 

vstřícností k Varšavě usnadňovat cestu německé diplomacii, která na oplátku přislíbila 

poskytnout Svobodnému městu tým odborníků nezbytných při vyjednávání obchodních a 

hospodářských dohod s Polskem.385 V podstatě tak již tehdy byla stanovena hlavní linie ve 

vzájemných vztazích, kterou Hitler potvrdil 17. října, kdy poté, co Německo opustilo 

Společnost národů, sdělil Rauschnigovi, že musí hledat porozumění s Polskem ve všech 

oblastech, přičemž může zajít libovolně daleko, pokud to nebude ohrožovat „německý 

charakter Gdaňsku a německé zájmy.“386

Vzájemné usmiřování již tehdy nicméně bylo v plném proudu.

Rauschning, který se na rozdíl od Förstera klonil spíše k umírněnějšímu pojetí nacionálně 

socialistické politiky chápané coby naplnění „konzervativní revoluce“, se totiž domníval, že 

smíření s Polskem může prospět nejen ekonomickému rozvoji Svobodného města, ale také 

sníží míru polských snah o přímou anexi Gdaňska. A v momentě, kdy mu byla dána plná moc 

k vyjednávání s Polskem, rozhodl se jí naplno využít k naplnění tohoto svého programu.

V druhé polovině června tak Rauschning s Försterem, jehož nadšení z tohoto politického 

kurzu bylo o poznání menší, přednesli projevy, v nichž se postavili za přímá jednání s 

Polskem místo doposud zneužívané praxe přenášení vzájemných sporů k posouzení 

Společností národů.387

Následovala série jednání s polskou stranou, jejichž prvním hmatatelným výsledkem byla 

státní návštěva, jíž Rauschning a jeho zástupce, kterým nebyl nikdo menší než zasloužilý 

činovník gdaňského nacionálně socialistického hnutí a někdejší dočasný župní vedoucí 

Greiser, ve Varšavě vykonali 5. července. 

                                                            
383 SCHENK: Danzig… str. 38.
384 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 267.
385 WEIBERG: The Foreign Policy…, str. 67.
386 Cit. dle SHORE: str. 117. Více o pozadí uvedené schůzky, během níž Rauschning dokonce Hitlerovi 

navrhoval osobní setkání s Piłsudským viz WEINBERG: The Foreign Policy…, str. 69-70.
387 O skutečném nadužívání tohoto postupu svědčí fakt, že v letech 1920 až 1932 musela Společnost národů řešit 

celkem 66 nejrůznějších polsko-gdaňských sporů. Viz WASSERSTEIN: str. 281; MICKIEWICZ: str. 58. 
Burckhardt ve svých pamětech pro roky 1920-1933 udává dokonce číslo 106. Viz BURCKHARDT: str. 19.
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Varšavská jednání pak proběhla bez větších problémů a třináctého července tak mohl 

Hitler polskému vyslanci Alfredu Wysockému odcházejícímu zastupovat svou zemi do Itálie 

sdělit, že nepředpokládá, že by se vztahy mezi Gdaňskem a Polskem mohly zakalit.388

Dne 5. srpna pak skutečně došlo k podepsání celé série polsko-gdaňských smluv, které 

řešily celou řadu dlouholetých sporů. Rauschning se zavázal nezatahovat do vzájemných 

sporů Společnost národů a dodržovat práva polské menšiny,389 polská strana oproti tomu 

ustoupila v otázce Gdyně a uvedla, že zabrání dalšímu snižování obchodního významu 

gdaňského přístavu tím, že mu zajistí odpovídající podíl na polském zámořském obchodu.390

Celková normalizace vztahů pak byla završena návštěvou polského premiéra Janusze 

Jędrzejewicze ve Svobodném městě, k níž došlo 22. září 1933.391 Obě dvě strany se nyní 

tvářily, jako by nebylo nic, co by nemohlo být vyřešeno přímým jednáním. Polský Generální 

komisariát se nyní oficiálně snažil působit především ve prospěch „polsko-gdaňského 

kulturního sblížení“392 a místní nacionálně socialistická vláda zase výrazným způsobem 

redukovala své protipolské útoky,393 kdy dokonce přislíbila konkrétní pachatele takovýchto 

násilností trestně stíhat.394 A uvedenou linii se jí skutečně dařilo do značné míry držet i přes 

široké nepochopení v řadách voličů NSDAP, kteří odmítali gdaňskou otázku vidět jakou 

součást snah o polsko-německé urovnání a obviňovali novou vládu z přílišného ustupování 

polským zájmům.395

Nicméně neopodstatněnost těchto obav dokazuje mimo jiné pozice nacionálně 

socialistického senátu k polským přistěhovalcům. Zdejší polské menšině byla sice v nových 

gdaňsko-polských úmluvách z podzimu 1933 znovu garantována celá řada práv v 

menšinovém školství či v oblasti jazykové ochrany polského,396 nicméně při zavádění 

opatření proti nezaměstnanosti se Rauschningova vláda nerozpakovala požadovat ukončení 

pracovního poměru těm polským zaměstnancům, kteří nebyli gdaňskými státními 

příslušníky.397 Úřady Svobodného města si přitom v tomto svém postupu i přes protesty 

Varšavy tvrdošíjně stály za svým, čímž jednoznačně dokazovaly, že i vzájemné sblížení má 

jisté meze.

                                                            
388 WEINBERG: The Foreign Policy…, str. 67-8.
389 Wolne miasto…, str. 296; MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 268-9.
390 Tmtéž: str. 271.
391 FISCHER: str. 331.
392 ROMANOW: str. 77.
393 MICKIEWICZ: str. 54.
394 MIKOS: Wolne miasto… str. 298-9.
395 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 272.
396 ROMANOW: str. 42.
397 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 280. 
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Ovšem skupinou, pro niž rostoucí porozumění mezi Německem, Gdaňskem a Polskem 

představovalo ohrožení doslova smrtelné, byla gdaňská opozice, která se nyní mohla 

spolehnout už jen na verbální podporu komisaře Rostinga, jehož postavení nicméně nebylo 

z nejpevnějších a navíc se dále zkomplikovalo poté, co v listopadu 1933 Německo vystoupilo 

za Společnosti národů. Nejenže nadřízení vysokého komisaře nyní nedisponovali žádnými 

nátlakovými mechanismy, jež by vůči Německu mohli uplatit, ale i samotný zájem o gdaňské 

záležitosti v Ženevě značně ochladl.398

Tento přístup přitom ostře kontrastoval s pozicí ambiciózního Förstera, který toužil vytvořit 

z Gdaňska „vzorovou nacionálně-socialistickou župu“. A to znamenalo nejen opakované 

zdůrazňování masové podpory nacionálně socialistického mezi gdaňským obyvatelstvem,399

ale i úplné vytlačení všech opozičních stran z veřejného života a jejich následná likvidace, 

přičemž potlačen stylem měl být i židovský element.

Již krátce po volbách tak došlo k tažení proti sociálně demokratickým odborovým 

předákům, dále bylo fakticky zastaveno udělování nových licencí židovským lékařům, 

lékárníkům a právníkům a do konce roku 1934 byla nucena svá místa opustit značná část 

učitelů, zaměstnanců státní správy, pracovníků rozhlasu a městských divadel patřících k této 

národnosti.400 Členům strany bylo navíc nařízeno propustit své židovské zaměstnance. V 

úřadech i ve školách bylo nakázáno zdravit se zdviženou pravicí a od začátku roku 1935 

museli vybraní státní zaměstnanci skládat přísahu věrnosti Adolfu Hitlerovi.401 Ti, kdo 

odmítali vzdávat čest vlajce s hákovým křížem, se stávali terčem násilných útoků.402 Městská 

zastupitelstva v Sopotech a na dalších místech byla rozpuštěna a nahrazena „senátními 

komisaři.“403

Nová vláda se přitom při likvidaci svých politických oponentů mohla plně spolehnout na 

podporu gdaňského policejního prezidenta Helmuta Froböße, který v duchu těch nejlepších 

byrokratických tradic oddaně sloužil vládě každého politického zabarvení. A tak zatímco tento 

bývalý sympatizant katolického Centra ještě v říjnu 1932 zasahoval proti nacistickým 

novinám Danziger Vorposten vyzývajícím k bojkotu židovských obchodů, o necelé tři roky 

                                                            
398 Viz MIKOS: Wolne miasto…, str. 285-291.
399 K prezentaci gdaňské župy v tomto smyslu měla sloužit i mohutná účast gdaňských nacionálních socialistů 
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400 FISCHER: str. 331-7.
401 „Slibuji Adolfu Hitlerovi nezlomnou věrnost a vůdcům, jež určí, bezvýhradnou poslušnost.“ cit dle MIKOS: 

Wolne miasto…, str. 304.
402 SCHENK: Danzig… str. 50. 
403 MIKOS: Wolne miasto…, str. 292.
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později stejně ochotně asistoval při likvidaci sociálně demokratického Danziger Volkstimme či

katolických Danziger Landeszeitung.404

Ostatně Gdaňsk už dávno nebyl tím státem, v němž byla cenzura výslovně zakázána 

ústavou. O první zpřísnění tiskového zákona se přitom postarala ještě Ziehmova vláda, která 

nově určila tresty za tiskové delikty, kdy mohlo být vydávání deníků, jež by se nějakého z 

nich odpustily, pozastaveno až na půl roku – týdeníkům a měsíčníkům pak hrozil až roční 

zákaz.405 Osoby, jež by dávaly v tisku průchod kritice statusu Svobodného města či nařízení 

gdaňské vlády, mohly přitom být odsouzeny k odnětí svobody v délce několika měsíců až 

dvou let.406

A tato nařízení nacionální socialisté dále zpřísnili.

Dne 30. června 1933 senát na základě zákona o mimořádných vládních pravomocech ze 

dne 24. června407 umožnila státním orgánům bez soudního rozhodnutí konfiskovat ta čísla 

novin, která by „ohrožovala veřejnou bezpečnost.“408 Redakce protivládních periodik se také 

stávaly terčem policejních prohlídek, při nichž byli dokonce někteří redaktoři na několik 

týdnů vzati do „ochranné vazby“, což byl v podstatě eufemismus pro nelegální zadržování 

dané osoby státní mocí.409

Opoziční strany, které jako by prudký nástup nacionálních socialistů zcela zaskočil, se 

vládnímu náporu nedokázaly postavit na odpor a to i přesto, že se jednalo o relativně silné 

organizace, které by jinak mohly NSDAP cestu k moci řádně zkomplikovat.410 Svou roli zde 

pochopitelně sehrála i již zmíněná skutečnost, že na rozdíl od Försterovy strany byly mateřské 

stranické organizace ostatních politických subjektů v Německu zrušeny, takže kupříkladu 

symbolické příspěvky, jež gdaňským sociálním demokratům poskytovalo exilové vedení 

německé SPD, či mezinárodní dělnické organizace411 nemohly v žádném případě konkurovat 

neutuchajícímu proudu financí, jež pro potřeby gdaňské NSDAP vyčlenila berlínská vláda.412

                                                            
404 SCHENK: Danzig… str. 50. 
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Nicméně velký význam měla i roztříštěnost a celková neschopnost stranické opozice sjednotit 

se a pokusit se dobýt část veřejného prostoru nazpět. Zcela typický byl opět přístup 

předsednictva sociální demokracie, které i po Gehlově odstoupení odmítlo opustit jeho přísně 

legální taktiku a které i v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že NSDAP postupuje proti SPD ruku v 

ruce se státním aparátem, stále ještě požadovalo vést boj výhradně prostředky obvyklými v 

demokratických státech.

Sociální demokracie nicméně nebyla prvním cílem, na jehož likvidaci bylo zaměřeno úsilí 

gdaňské vlády. Ten představoval tradiční rival NSDAP - Komunistická strana.

A právě v jejím případě se ukázalo, jak daleko mají Försterovy sny o úplném ovládnutí 

Svobodného města do reality. Neboť i přes aktivní spolupráci policejního prezidenta Froböße, 

který komunistickou stranu pod záminkou protistátní agitace a neoprávněného 

shromažďování palných zbraní zakázal, nedokázala vláda s ohledem na přetrvávající platnost 

ústavy zbavit komunistické poslance, mezi nimiž vynikal především jejich vůdce Anton 

Plenikowski, jejich mandátů, přičemž dokonce mohli pod názvem „Plenikowského skupina“

kandidovat i v dalších volbách.413

Je tedy zřejmé, že pokud se u extrémně levicových stran míjely účinkem pokusy je zakázat, 

pak subjektům v pravé části politického spektra se v prvních letech nacistické vlády podařilo 

zachovat si jak neporušenou strukturu, tak i značnou část svého členstva.

Katolické Centrum dokonce po volbách roku 1933 na základě Rauschningovy výzvy414

uzavřelo s NSDAP koaliční smlouvu, která slabšímu koaličnímu partneru přinesla dvě křesla 

v senátu, zatímco nacionální socialisté díky ní dosáhli oné vytoužené dvoutřetinové většiny v 

parlamentu, která jim umožňovala provádět změny v ústavě.415 Avšak vzhledem k obtížné 

slučitelnosti ideologií, z nichž obě strany vycházely, mezi nimi již záhy došlo k zásadním 

rozporům, které po několika týdnech přivedly vratkou vládní koalici k rozpadu a NSDAP k 

definitivnímu poznání nutnosti, že o dvoutřetinovou většinu musí usilovat výhradně vlastními 

silami.416

Nutným předpokladem k dosažení takovéto převahy, jež předpokládala buď násilnou 

likvidaci ostatních parlamentních stran či vypsání nových voleb, v nichž by NSDAP dosáhla 

většího úspěchu než ve volbách z roku 1933, však bylo zajištění loajality obyvatelstva 

Svobodného města. To by se pak podle druhu zvoleného scénáře buď v konfliktu opozice s 
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vládou postavilo na stranu nacionálních socialistů, či by jim v nových volbách onen silnější 

mandát svými hlasy poskytlo.

A nejjednodušší cestu k získání takovéto přízně voličstva se zdála nabízet nově zavedená 

nebývale štědrá sociální politika spojená s bojem proti nezaměstnanosti. Vedle již zmíněných 

snah o uvolnění míst obsazených polskými státními příslušníky pro obyvatele Svobodného 

města a vytváření korporátních pracovních organizací417 měly výraznou roli ve snížení počtu 

nezaměstnaných hrát rozsáhlé programy veřejně prospěšných prací, které svou grandiózností 

udivovaly i některé osoby ve vládním aparátu.418 Vždyť i díky nim se podařilo do roku 1936 

počet nezaměstnaných snížit ze čtyřiceti na čtrnáct tisíc, přičemž tento trend i nadále 

vykazoval sestupnou tendenci.419

Zdánlivě nepochopitelnou skutečnost, že naplňování nacionálně socialistických 

předvolebních slibů v sociální oblasti nepřivedlo Svobodné město v krátké době k bankrotu, 

vysvětluje postoj, jaký k těmto snahám zaujala říšská vláda. Nacistické Německo totiž 

nejenže navázalo na tradici finanční podpory, jíž Gdaňsku poskytovala Výmarská republika, 

ale dokonce tyto subvence dále navýšilo, takže podle polských informací mohla 

Rauschningova vláda počítat s příspěvkem do rozpočtu ve výši až tří milionů guldenů 

měsíčně.420 Německá vláda byla přitom do jisté míry hnána i obavou, aby Svobodné město 

nebylo nuceno hledat pomoc ve Varšavě, která by si na něm na oplátku dozajista vynutila jisté 

ústupky, jež by podle Hitlera a jeho spolupracovníků mohly ve svých důsledcích ohrozit tolik 

ochraňovaný „německý charakter města“. 421

Ovšem i přes tuto širokou pomoc se nakonec sociální politika nových vládců Svobodného 

města ukázala pro veřejné finance jako doslova katastrofální, neboť se v jejím důsledku 

nacionálně socialistické gdaňské vládě kupříkladu podařilo během prvních necelých dvou let 

své existence zredukovat množství gdaňských zlatých rezerv téměř na třetinu.422 Část 

z čelných představitelů NSDAP si nicméně jakékoliv rozpočtové problémy stále odmítala 

připustit, a tak, když Rauschning upozorňoval Förstera na skutečnost, že státní výdaje 

dosahují takové výše, že je příjmy Svobodného města nedokážou v žádném případě pokrýt, 

dostalo se mu údajně všeobsažné odpovědi: „Peníze tu jsou - kolik jen chceme. Jen vy 
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nechcete.“423

Konzervativnější Rauschning nicméně tento optimismus župního vedoucího nesdílel a jeho 

spory s Försterem o dalším směřování finanční politiky rychle gradovaly. 

Později v exilu přitom Rauschning při sepisování svých značně vyfabulovaných 

vzpomínek neopomněl jedinou příležitost, aby vylíčil Förstera jako diletanta, jehož 

neschopnost v ekonomických otázkách by se stala příslovečnou,424 kdyby mu v ní 

nekonkurovali mnozí říšskoněmečtí nacisté včetně Adolfa Hitlera – ti totiž údajně nedokázali 

plně zohlednit fakt, že nejenže se Svobodné město řídí jinými ekonomickými zákonitostmi 

než Německá říše, ale navíc musí brát ohledy i na polský stát.425 Hitler se ovšem dle 

Rauschninga nemínil něčím natolik podružným omezovat a ve spolupráci se svým poradcem 

inženýrem Plaichingerem, se již v první půli třicátých let prý zaobíral plány na mohutný 

rozvoj Gdaňsku, jež hodlal přeměnit na milionové velkoměsto - „Antverpy východního 

moře.“426

Nicméně nebyly to jen odlišné názory na finanční politiku, jež zapříčinily rozkol mezi 

Rauschningem na jedné a Försterem, potažmo nejvyššími představiteli nacistického Německa 

na druhé straně.

Největší kámen úrazu ve vzájemných vztazích totiž představovaly vztahy k Polsku. 

Rauschning, jehož konzervatismus se projevoval nejen ve finančních otázkách, ale i v 

mezinárodní politice, hodlal v řešení sporných otázek mezi Gdaňskem a Varšavou postupovat 

smírnou cestou a počítal i s dlouhodobější existencí Svobodného města. Oproti tomu Förster a 

do jisté míry i Rauschningův zástupce Greiser se domnívali, že budoucnost Gdaňsku dříve či 

později vyřeší radikální krok, kdy bude přičlenění Gdaňsku k Říši před Poláky postaveno 

jakožto hotová věc.427

Při takovémto rozpoložení sil ovšem bylo jasné, že Rauschnig ve sporu s Försterem 

představuje slabšího z protivníků. Navíc se vzhledem k tomu, že byl chápán jakožto jeden z 

hlavních představitelů mezi nacionálně naladěným obyvatelstvem silně nepopulární propolské 

politiky, doslova nabízela možnost posílit popularitu nacistického hnutí v Gdaňsku jeho 

odvoláním z postu prezidenta senátu.

Varšava sama se přitom nehodlala v celém sporu výrazněji angažovat a Beck dokonce 
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výslovně zakázal polskému generálnímu komisaři jakkoliv vystupovat proti Försterovi s tím, 

že může vyjádřit jen takovou podporu Rauschningovi, která nijak nepoškodí pozice jeho 

protivníka.428

Rauschningovi jeho skutečně nezáviděníhodnou pozici neulehčovaly ani zprávy kolující v 

evropské publicistice, podle nichž se jeho tradiční pojetí zahraniční politiky nevyčerpávalo na 

vztazích s Polskem, ale že bez ohledu na rétoriku nových vládců Německa, jednal i se 

sovětskými zástupci, přičemž SSSR vnímal jako jednoho z potenciálních garantů gdaňského 

statusu. Vzhledem k tomu, že antikomunismus a boj proti Sovětskému svazu byl jedním z 

hlavních pilířů tehdejší nacionálně socialistické politiky, je zřejmé, že jakékoliv úvahy na 

dané téma tak představovaly neodpustitelné odchýlení od poslušnosti Adolfu Hitlerovi.429

Oproti tomu o Försterově neutuchající oblibě u nejvyššího vedení Třetí říše svědčí jak jeho 

rychlé povyšování, kdy počátkem roku dosáhl hodnosti brigadefüherera SS, tedy hodnosti 

ekvivalentní generálmajoru ozbrojených sil,430 tak i skutečnost, že na jeho svatbě v květnu 

1934 v roli svědků nevystupoval nikdo menší než Adolf Hitler a jeho pobočník Rudolf 

Hess.431 Koneckonců i Hitlerovy názory na gdaňskou problematiku se spíše shodovaly s 

náhledy jeho župního vedoucího, než s těmi, jež se mu Rauschning snažil představit v celé 

řadě memorand a dopisů.432

Nakonec celý spor mezi špičkami gdaňské politiky dospěl na podzim 1934 ke svému 

očekávatelnému rozuzlení, kdy německý kancléř odepřel prezidentu gdaňského senátu433

jakékoliv další osobní setkání, čímž mu dal zřetelně najevo, že boj s Försterem definitivně 

prohrál.

Zdrcený Rauschning, který věděl, že teď už se nehraje o politický post, ale začíná jít i o 

holou existenci, se vrátil zpět do Svobodného města a urychleně podal demisi, čímž alespoň 

znemožnil Försterovi vystavit ho potupné proceduře vyslovování nedůvěry. Ve své abdikační 

řeči pak ještě jednou nechal naplno zaznít své koncepci Svobodného města jakožto 

nezávislého státního útvaru a potvrdil svůj rozchod s nacionálně socialistickým světonázorem, 

načež přepustil svůj post svému dosavadnímu zástupci Greiserovi, který se úřadu oficiálně 

ujal 28. listopadu.
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Když pak o necelý rok později Rauschning ze Svobodného města emigroval, zbavil jej 

Förster nejen členství ve straně, ale i gdaňské státní příslušnosti.434

Bývalý prezident Senátu, o němž si sám Goebbels ještě 27. září 1933 poznamenal, že: 

„vidí záležitosti zcela jasně a určitě neudělá žádnou hloupost,“435 se následně v zahraničí stal 

jedním z hlavních bojovníků proti nacionálnímu socialismu a autorem spisů, jež si kladly za 

cíl za každou cenu ukázat německé vedení v tom nejhorším světle.

Jeho odklizením z politické scény Svobodného města se nicméně uvolnila cesta radikálním 

elementům v gdaňské NSDAP, které se vzhledem k tomu, že jejich protipolské zaměření do 

značné míry brzdila oficiální berlínská politika, nyní vyhraňovaly především proti opozici a 

proti Společnosti národů.

Bylo by však chybou domnívat se, že vztahy v novém vládnoucím tandemu Förster-Greiser 

byly zcela bezproblémové. V novém prezidentovi Senátu totiž Försterovi záhy vyrostl zdatný 

protihráč, který své postavení opíral o podporu říšského vůdce SS a jednoho z nejbližších 

Hitlerových mužů Heinricha Himmlera a jenž měl jakožto dlouholetý obyvatel Gdaňsku 

širokou podporu mezi místními – což se Försterovi, který se nikdy zcela nezbavil rodného 

bavorského dialektu, rozhodně říci nedalo.436 V župním vedoucím tak sice neustále 

přetrvávaly obavy z toho, že by jej Greiser v čele místní stranické organizace mohl 

nahradit,437 avšak toto latentní napětí nikdy nepřerostlo v otevřenou roztržku, která by mohla 

nějakým závažnějším způsobem ohrozit pozici nacionálních socialistů v Gdaňsku a vyžádat si 

tak zvláštní pozornost Berlína.

Poté, co se tedy takto podařilo utvrdit jednotnou linii ve vedení strany, mohli její 

představitelé přistoupit k útoku na zbytky plurality gdaňského politického života a zaměřit 

svou sílu na jeho úplné ovládnutí. Ostatně byl k tomu nejvyšší čas, neboť opoziční strany 

povzbuzené rozkolem mezi Rauchningem a Försterem se v druhé polovině roku 1934 znovu 

zvolna začínaly aktivizovat a jejich tisk, ještě před několika měsíci zdánlivě paralyzovaný, se 

stával vůči vládě stále kritičtějším.438 A toto nebezpečí tak bylo nezbytné jednou provždy 

odstranit.

Pod vlivem ohromujícího úspěchu německé politiky v referendu v Sársku, kde se v lednu 

roku 1935 pro znovusjednocení tohoto území (rovněž formálně spravovaného Společností 
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národů) s Říší vyslovilo přes devadesát procent obyvatel, bylo rozhodnuto v co nejkratším 

termínu uspořádat v Gdaňsku nové parlamentní volby, jež by nacionálním socialistům 

konečně přinesly kýženou dvoutřetinovou většinu.439 Dne 21. února tak NSDAP proti hlasům 

ostatních stran prosadila rozpuštění parlamentu a vypsání voleb na 7. duben 1935.440

Zdálo se, že termín byl zvolen ideálně. Městem rezonovaly výsledky sárského plebiscitu,441

post vysokého komisaře od ledna 1934 na základě britského návrhu zastával Ir Sean Lester, 

od nějž nacionální socialisté i vzhledem k tomu, že nevládl ani polštinou ani němčinou, 

nepředpokládali nějaký odpor vůči svému postupu,442 a ani vztahy mezi Polskem a Gdaňskem 

Rauschningovo nahrazení Greiserem nijak neohrozilo. Vždyť nový prezident Senátu již záhy 

po svém zvolení odcestoval do Varšavy, kde se mu dostalo poct příslušejících hlavě 

samostatného státu, což Greiser po svém návratu neopomněl opakovaně zdůrazňovat a kde se 

setkal s nejen s Piłsudským a Beckem, ale i s prezidentem Ignacy Mościckým.443

Nacionální socialisté navíc měli nebývale silnou pozici v mediálním prostoru Svobodného 

města. Mimo svých vlastních tiskovin ovládali od roku 1933 i hlavní nacionálně orientované 

noviny ve městě Danziger Neuesten Nachrichten444 a jejich kompletní kontrole podléhal i 

gdaňský rozhlas,445 který působil na stále se zvětšující okruh voličstva, neboť zatímco v 

polovině října 1926 - čtrnáct dní po zahájení jeho vysílání – byla ve Svobodném městě 

registrována necelá tisícovka rozhlasových koncesionářů, vzrostl tento počet o čtyři roky 

později na třináct a půl tisíce, takže v polovině třicátých let se bez diskuse jednalo o jedno z 

nejvlivnějších médií v Gdaňsku.446

A opozice se, i přes jisté oživení, ani v tento moment nedokázala shodnout na jednotném 

protivládním postupu, takže každá strana zamířila do volebního boje jen sama za sebe,447 což 

bylo o to tristnější, že se žádné z nich ani tentokrát nepodařilo zajistit si zahraničního 

protektora, jehož podpora by se dala alespoň vzdáleně srovnat s tou, jíž nacionálním 

socialistům poskytoval Berlín.448
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Zdálo by se, že s takto připravenou půdou nemohou volby skončit jinak než totálním 

úspěchem nacionálních NSDAP. Nicméně již záhy po jejich vypsání se začaly objevovat 

první problémy, které mohly v konečném důsledku nacistickou volební dominancí od základů 

otřást.

Snaha nacionálních socialistů získat každý hlas byť by to mělo být za pomoci demagogie 

nejhrubšího zrna a dokonce i předvolebního teroru, se negativně odrazila postoji Varšavy, 

která nelibě nesla, že během volební kampaně došlo k až 220 případům „předvolebního 

teroru“ proti obyvatelstvu polské národnosti,449 přičemž byl navíc perzekuci vystaven i polský 

tisk, kdy jen během jediného měsíce úřady celkem čtyřikrát přistoupily ke konfiskaci hlavních 

polskojazyčných gdaňských novin Gazeta Gdańska, jejichž distribuce dokonce byla na území 

Svobodného města na přelomu března a dubna dokonce na několik dní zakázána.450 A 

výhrady měla Varšava i vůči Försterovi, který se během kampaně nedokázal zdržet odsudků 

směřovaných k současnému statusu Gdaňska a dokonce vyzýval k revizi německo-polské 

hranice.451

Navíc se od počátku roku 1935 začaly komplikovat vztahy mezi Lesterem a vrcholnými 

představiteli gdaňské politiky. Vysoký komisař si krátce po vypsání voleb postěžoval 

německému generálnímu konzulu Ottovi von Radowitz, že Greiser, kterého jinak považoval 

za „lokálního politika podřadných kvalit“452, nemá „opravdový cit pro to, co si jako prezident 

Senátu může dovolit a co už ne.“453 Navíc pak vysoký komisař začal své představené 

opakovaně (a marně) upozorňovat na porušování ústavy nacionálními socialisty, na což si pak 

pro změnu Greiser začal stěžovat u ministra zahraničí Neuratha.454

Před volbami se také začaly stále více projevovat ekonomické potíže, jež byly přirozeným 

důsledkem rozhazovačné nacionálně socialistické politiky, a které jen dodávaly 

v předvolebním boji další munici všem odpůrcům nacionálněsocialistické vlády. Opozice si 

rovněž mohla dovolit rozehrát protipolskou tematiku mnohem otevřeněji než NSDAP, která se 

až na výše zmíněné Försterovy výroky držela oficiální berlínské linie a omezovala se na útoky 

proti Společnosti národů, jíž obviňovala ze sabotování polsko-německého porozumění. Tato 

tematika však nebyla sto zaujmout tradičně protipolsky naladěné obyvatelstvo Svobodného 

                                                            
449 ROMANOW: str. 42.
450 Tamtéž: str. 220-221.
451 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 300.
452 Cit. dle LEVINE, Herbert: The Mediator: Carl J. Burckhardt´s Efforts to Avert a Second World War, The 

Journal of Modern History, Vol. 45, No. 3., 1973, str. 441.
453 Cit dle FISCHER: str. 334.
454 4 – Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Freiherrn von Neurath in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie 

C, Bd. IV/1…, str. 3.
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města, které od odevzdání hlasu pro NSDAP odrazovala právě její politika dobrého sousedství 

s Poláky. A aby toho nebylo málo, přišly opoziční noviny krátce před volbami s trumfem 

nejtěžšího kalibru, kdy otiskly protinacistický článek od osoby nejpovolanější. Od samotného 

Hermanna Rauschninga.455

Förster s Greiserem nicméně nemohli připustit, aby celé jejich úsilí skončilo fiaskem, a tak 

se Gdaňsk záhy stal jevištěm toho nejpodivuhodnější volebního boje v celých svých dějinách. 

Ze šestnácti opozičních uskupení hodlajících s nacionálními socialisty měřit své síly, 

nebyla většina k volbám vůbec připuštěna, a voličům zbývajících opozičních stran, kteří o 

svých preferencích hovořili veřejně, bylo nezřídka vyhrožováno ekonomickou likvidací či se 

stávali terčem útoků fyzických. Propaganda nabrala do té doby netušených obrátek, kdy byli 

všichni nenacističtí politikové označeni jako „separatisté“ či rovnou jako „zemězrádci“,456 a 

ve městě co chvíli na velkých předvolebních shromážděních pronášeli projevy ti nejvyšší 

představitelé nacistického Německa,457 mezi nimiž opět nechyběli Goebbels, Göring či 

kupříkladu Rudolf Hess.458 Opozici oproti tomu byla jakákoliv agitace fakticky znemožněna, 

neboť si několik posledních týdnů před volbami nacionální socialisté zarezervovali všechny 

sály vhodné ke konání politických shromáždění a svými slogany polepili do posledního místa 

plakátovací sloupy ve městě.459 I užití vlastního tisku v politickém boji pak bylo protivládním 

uskupením do značné míry ztíženo represivním postupem státního aparátu, kdy kupříkladu 

rozsáhlé konfiskace postihly veškerá periodika, která se opovážila přetisknout onen výše 

zmíněný Rauschningův článek.460 A někteří z opozičních kandidátů si dokonce kratší či delší 

dobu pobyli ve vězení.461

Uvedený styl předvolební kampaně se přenesl i na samotný volební akt, jehož legitimita 

byla napjata až na samu mez možného.

Polský Generální komisariát shromáždil svědectví o narušování tajnosti voleb, nejrůznější 

šikaně protinacisticky naladěných příslušníků volebních komisí, o tom, že některým voličům 

měl dokonce být odepřen vstup do volební místnosti462 a to v situaci, kdy se voleb naopak 

mohlo účastnit několik tisíc osob pocházejících z Gdaňsku, které měly v této době trvalé 
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462 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 300-301.
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bydliště na území Německé říše.463 Celkovou situaci pak už jen podtrhávala rozsáhlá 

manipulace s volebními průkazy, díky níž nacionální socialisté hodlali svůj volební zisk ještě 

navýšit.464

Celkem oprávněně se proto předpokládal nový triumf NSDAP, která mohla podle 

některých názorů získat až tři čtvrtiny všech hlasů,465 přičemž v přesvědčení o minimálně 

dvoutřetinové většině žily i samotné stranické špičky. Ovšem o to krutější bylo podle 

některých pověstí, jež se později okolo voleb z dubna 1935 vytvořily, jejich vystřízlivění:

„V noci ze sedmého na osmého dubna ohlašoval rozhlasem první předběžné výsledky voleb 

osobně župní vedoucí Förster. Poté, co mu o půlnoci byla předána cedulka s volebními 

výsledky, rozhovořil se vítězoslavně do mikrofonu: ,Z hlasování německého Gdaňsku při 

volbách do sněmovny vyplývá, že…´ Náhle mu hlas odumřel a z mikrofonu se ozvaly zvuky 

kroků, následované úderem. Pak nastala trapná pauza.“466

Nacionální socialisté obdrželi pouze 58,4 procenta hlasů a jejich sen o dvoutřetinové 

většině v parlamentu se rozplynul.

5. 3. Dočasné posílení opozice a polsko-gdaňská obchodní válka.

Ať již je výše uvedené svědectví o Försterově rozhlasové blamáži pravdivé či nikoliv, 

skvěle ilustruje šok, jaký nacionálním socialistům výsledek volebního klání způsobil.

Přes veškerou svou snahu, přes zdaleka nejsilnější postavení v mediálním prostoru, přes 

spolupráci represivního aparátu, přes veškerý přímý i nepřímý nátlak na obyvatelstvo se jim 

podařilo zvýšit svůj výsledek z roku 1933 pouze o pět a půl procentního bodu. Nelze tedy než 

dát za pravdu názorům, podle nichž by při dodržení všech zákonných procedur nacionální 

socialisté v těchto volbách zřejmě ztratili i svou nadpoloviční většinu.

Jestliže tedy pro NSDAP znamenal výsledek voleb nečekanou a nepříjemnou překážku na 

cestě k ovládnutí Svobodného města, ocitla se opoziční uskupení po sedmém dubnu ve stravu 
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dočasné euforie, kdy se jim náhle opět zdálo, že mohou zvrátit rovnováhu sil v Gdaňsku ve 

svůj prospěch. Vždyť se Centru a SPD podařilo dokonce uhájit všechny své mandáty a i 

němečtí nacionálové ztratili jen jeden ze čtyř.467

A tak zatímco před volbami vycházely z opozičních řad pouze nepříliš účinné pokusy 

upozornit na tristní situaci ve Svobodném městě mezinárodní organizace, představovala pro 

tato uskupení povolební situace odrazový můstek k rozsáhlé aktivitě namířené proti nacistické 

vládě. 

Opoziční strany nejenže zintenzivnily svou spolupráci, když SPD, Centrum a němečtí 

nacionálové vytvořili spolu s některými menšími nepolitickými uskupeními tzv. Nadstranický 

komitét, jenž měl sloužit ke snazší koordinaci jejich činnosti, ale také oficiálně zpochybnily 

výsledky voleb, přičemž se dožadovaly jejich opakování za dozoru Společnosti národů.468

Zástupci německých nacionálů dokonce šli tak daleko, že využili svého ústavního práva podat 

Nejvyššímu soudu petici zpochybňující platnost voleb469 a Centrum zase požadovalo justiční 

přehodnocení výsledků v jedné devítině všech volebních okrsků.470 Soud pak po několika 

měsících v této věci rozhodl způsobem, který musel být pro řadu pozorovatelů snad ještě 

neočekávanější než výsledek voleb. Ty sice podle jeho verdiktu zůstávaly platné, nicméně ten 

samý verdikt uznal dílčí oprávněnost stížností a výsledky upravil tak, že nacionálním 

socialistům odečetl 10 804 hlasů,471 v důsledku čehož přišli o další dvě poslanecká křesla.472

Jejich většinu v zákonodárném orgánu to sice neohrozilo, nicméně pro Förstera s Greiserem 

se jednalo o další varování, že ve Svobodném městě zdaleka ještě nejsou neomezenými pány.

Tím spíš, že vzápětí po volbách skutečně došlo na někdejší Rauschningova varovná slova a 

gdaňská ekonomika dlouhodobě zatěžovaná neúměrně štědrými vládními výdaji, začala 

vykazovat rysy blížícího se kolapsu, kdy se schodek státního rozpočtu dotýkal pomyslné 

hranice 50 milionů guldenů.473 Německá vláda, navíc nyní změnila svůj názor a dala 

jednoznačně najevo, že Gdaňsk by měl přistoupit k ozdravení svého hospodářství. Vzhledem 

k tomu, že žádost o finanční podporu ze strany Polska byla na rozdíl od Rauschninga pro 

kované nacionální socialisty Förstera s Greiserem zcela nemyslitelná, nezbývalo nacionálním 
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socialistům nic jiného než kousnout do hořkého jablka a začít s nepopulární politikou škrtů, o 

níž bylo všem již předem jasné, že bude pro opoziční síly představovat vítanou příležitost k 

nové protivládní agitaci.474

A tak kupříkladu vládní návrh, kterým se v zájmu snížení státních výdajů propouštělo více 

než pět set úředníků, mohl parlamentem projít jen díky tuhé stranické disciplíně nacionálních 

socialistů. Poslanci ze všech opozičních uskupení totiž hlasovali proti němu, čímž okázale 

zdůraznili výhradní odpovědnost NSDAP za stav, v němž se gdaňská státní pokladna ocitla.475

Celá situace dokonce došla až tak daleko, že opozice veřejně požadovala demisi Senátu a 

vypsání nových voleb.476

Tyto hlasy sice Greiser mohl umlčet s tím, že nacionálně socialistická strana dosud drží 

většinu křesel v parlamentu a že tedy neexistuje žádný důvod pro to, aby vláda sestavené z 

jejích příslušníků odstupovala,477 nicméně další ekonomická opatření gdaňské vlády, jež 

z německé strany zaštiťovali především von Bülow a ředitel Říšské banky Hjalmar Schacht, 

hrozila vládní pozici znovu oslabit.478 Dne 2. května totiž byla hodnota guldenu snížena o 42 

procent na hodnotu shodnou s cenou polského zlotého,479 přičemž došlo k odpoutání gdaňské 

měny od britské libry a jejímu přímému navázání na hodnotu zlata.480

Podle dobových svědectví se následně městem přehnala vlna paniky spojená s obavou z 

návratu hyperinflace z dvacátých let. Obyvatelé Svobodného města se houfně zbavovali 

znehodnocených peněz, přičemž byli ochotni prodat je i za pětinu jejich nominální hodnoty, 

ceny některých potravin skokově narostly, zatímco reálné mzdy výrazně poklesly. Není se 

tedy co divit, že se znovu otřásla důvěra v nacionálně socialistický režim, jemuž na popularitě 

dozajista nepřidaly ani zvěsti kolující v zahraničním tisku, podle nichž berlínská vláda využila 

devalvaci guldenu k snížení svého dluhu za předchozí nákupy v této měně.481 Förster s 

Greiserem se sice pokusili na sérii masových shromáždění devalvaci spjatou se 
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znehodnocením úspor a růstem životních nákladů prezentovat jakožto nevyhnutelný krok, 

který ve svém důsledku přinese prosperitu,482 nicméně vzhledem k náladě ve městě museli 

nakonec vybrané osoby, které by snad jejich tvrzení zpochybňovaly, umlčet uvalením 

„ochranné vazby.“483

A následovala další nařízení s negativním dopadem na gdaňskou ekonomiku, kdy bylo 

kupříkladu znehodnocení měny dovršeno stahováním veškerého oběživa z cenných kovů,484 či 

když se vláda pokusila zvýšit počet deviz na území Svobodného města tím, že dne 17. 

července 1935 nařídila omezení jejich vývozu tak, že jedna osoba mohla měsíčně přes hranice 

převést cizí měnu v hodnotě pouze 20 guldenů,485 přičemž na jakoukoliv vyšší částku bylo 

třeba „devizové povolení“. Právě toto nařízení přitom natolik podvazovalo gdaňský 

zahraniční obchod, že již o necelý rok později přistoupily úřady Svobodného města k jeho 

zmírnění a vyňaly z něj polský zlotý. Dne 22. března 1938 pak byly z působnosti dané 

vyhlášky vyňaty i říšské marky a dokonce byla zvýšena hodnota valut, které bylo možno přes 

hranice převážet.486

Tyto kroky však nejenže otřásly vnitropolitickou situací ve Svobodném městě, ale také 

gdaňsko-polsko-německou důvěrou. Devalvací guldenu totiž Varšava bez jakéhokoliv 

varování487 přišla o více než polovinu příjmů, jež jí zajišťoval výběr cla na gdaňských 

hranicích. Polsko rázem ztratilo v gdaňskou měnu důvěru a mezi jeho rozhodujícími činiteli 

začaly sílit hlasy požadující, aby navázání guldenu na zlotý bylo trvalé, přičemž v budoucnu 

by mohlo dojít až k zavedení polské měny na gdaňském území.488 O něco takového nicméně 

gdaňská vláda opravdu nestála, takže když 11. června v důsledku jednoho nových z 

ekonomických nařízení propukla krátká polsko-gdaňská hospodářská válka, začali 

představitelé vlády Svobodného města znovu připravovat kroky k usnadnění jeho anexe 
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Německem.489

O polských snahách zamezit tomu, aby gdaňská ekonomická opatření a následný 

hospodářský spor nezasáhl nepříznivě vztahy Varšavy s Německem, svědčí nejlépe rychlost, s 

níž již 12. června instruoval Beck vyslance Lipského, aby se ve věci gdaňské ekonomické 

situace neoficiálně spojil s Hjalmarem Schachtem, který měl za dva dny odcestovat do 

Svobodného města coby „poradce ředitele gdaňské banky“, a sdělil mu, aby bral v potaz, že 

devalvace guldenu je v rozporu s Varšavskou konvencí z roku 1920. Schacht nicméně namítal, 

že v roce 1920 Gdaňsk nedisponoval vlastní měnou, tudíž jakákoliv opatření monetárního 

rázu tedy takovouto dohodu zkrátka porušovat nemohou, a pokoušel se Lipského, který podle 

něj „nebyl zcela v obraze“, 490 uklidnit popřením zvěstí, podle nichž by uvedená opatření byla 

jakkoliv namířena proti Polsku. Všechny tyto hospodářské kroky navíc podle něj měly mít jen 

dočasný charakter, neboť celá gdaňská krize údajně spíše byla jen „psychologického rázu“.491

Polská strana nicméně těmto ujištěním zcela nedůvěřovala. Byla si totiž velice dobře vědoma 

toho, že ředitel Říšské banky je vůči Polsku nepřátelsky naladěn492 a že během pobytu v 

Gdaňsku může za podpory ministerstva zahraničí493 iniciovat další opatření, která poškodí 

polské ekonomické pozice ve městě. Proti také směřovaly další Lipského kroky k jedné z 

mála osob, jež mohly Schachtův vliv na gdaňské události vyvážit. K zvláštnímu stranickému 

zplnomocněnci pro Gdaňsk Göringovi.

Během společného jednání se Lipski s Göringem shodli, že nepřipustí, aby gdaňské 

záležitosti zkalily vzájemné vztahy, a že v ekonomické oblasti budou usilovat o kompromis, 

který by všem zúčastněným umožnil zachovat si tvář. Definitivní řešení celého problému by 

pak podle Göringa měla přinést přímá jednání ministra Becka s Hitlerem.

Lipski s touto myšlenkou vyjádřil souhlas a tlumočil uvedené pozvání svému 

nadřízenému.494

Počátkem července se tak uskutečnilo setkání Adolfa Hitlera a Józefa Becka, během nějž se 

oba politici stejně jako před nimi Göring s Lipským shodli, že otázka Svobodného města 

nemůže stát v cestě polsko-německému smíření a že v dané věci je možno dosáhnout 
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293.
491 Document 46 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 209-211; 149 – Aufzeichnung des 

Ministerialdirektors Meyer in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Bd. IV/1… str. 292.
492 WEINBERG: The Foreign Policy…, str. 191.
493 Document 46 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 211. Na ministerstvu zahraničí Schachtovu 

protipolskou ekonomickou politiku podporoval především státní tajemník von Bülow, jehož obavy z války s 
Polskem se očividně nevztahovaly na konflikt hospodářský. - Viz MICKIEWICZ: str. 59. 

494 Document 47 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 212-215.
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kompromisu.495

Vždyť Beck i po smrti maršála Piłsudského, k níž došlo 12. května 1935,496 bez váhání 

pokračoval v politice vzájemného usmiřování nastolené smlouvou o neútočení z předchozího 

roku. V gdaňské otázce tak Polsko zastávalo i nadále kurs nevměšování a odmítání všech 

pokusů učinit ze Svobodného města předmět polsko-německých sporů. Zastání ve Varšavě tak 

nenašla nejen gdaňská opozice,497 ale chladné byly i vztahy mezi polskými úřady a zástupci 

Společnosti národů.498 Její vliv na Svobodné město měl být podle Beckových plánů 

eliminován novou německo-polskou dohodou, která by přístav přeměnila v jakýsi společný 

protektorát, v němž by pro úřad vysokého komisaře jednoduše nebylo místo.

Uvedený způsob řešení gdaňské otázky nalezlo příznivou odezvu i v nejvyšších patrech 

německé politiky. Té mohla součinnost polské diplomacie při likvidaci gdaňské opozice a 

vytlačování Společnosti národů z města jen prospět a proto nebylo v jejím zájmu polskou 

veřejnost jakkoliv znepokojovat případným voláním po nějaké revizi společných hranic. Sám 

říšský kancléř tak ještě počátkem března 1936 ve svém veřejném vystoupení ujistil 

posluchače v Německu i Polsku, že Německo nemá žádné teritoriální ambice a že polský 

přístup k moři by měl být rozhodně zachován.499 V podobném duchu se nesla i jeho slova ze 7. 

května 1936, kdy zdůraznil, že se polský národ nemůže rozvíjet bez svobodného přístupu k

moři.500

Tuto polsko-německou shodu nicméně těžce nesli představitelé NSDAP v samotném 

Gdaňsku. Jejich popularita, znovu a znovu podlamovaná Schachtovými drastickými 

ekonomickými opatřeními, mezi nimiž nechybělo ani úplné zastavení všech veřejně 

prospěšných prací a zákaz zvyšování platů,501 nyní trpěla i tím, že značná část nacionálně 

socialistického elektorátu ve městě již před dva roky marně čekala na slibované připojení k 

Říši. Není se tedy co divit, že ekonomický spor s Polskem, který vyhovoval latentním 

polonofobním náladám obyvatelstva a který by mohla v ideálním případě vést k bližšímu 

přimknutí Gdaňsku k Německu, nehodlali Förster s Greiserem jen tak ukončit. Následná 

polská ekonomická opatření a gdaňská protiopatření, tak celý konflikt ještě více vyhrotila,502

                                                            
495 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 191. 
496 Bezprostřední německé kondolence k maršálovu úmrtí viz Document 43 – Lipski to Beck in (ed.) 

JĘDRZEJEWICZ: str. 200-202.
497 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 304.
498 O Beckově nepříliš příznivém postoji ke Společnosti národů viz např. MICKIEWICZ: str. 58-9. 
499 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 304-306.
500 ROMANOW: str. 124.
501 WILDER: str. 363; PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 83.
502 Dopad polských opatření byl tak silný, že je Schacht v interní komunikaci s ministerstvem zahraničních věcí 
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přičemž přímá jednání mezi oběma stranami fakticky uvázla na mrtvém bodě.503

Počátkem srpna tudíž Lipski znovu musel absolvovat kolečko audiencí u rozhodujících 

představitelů zahraniční politiky Třetí říše, aby se jich dotázal, do jaké míry podporují 

konfrontační kurz gdaňských úřadů. Bülow s Göringem shodně podrobili dosavadní přístup k 

vyjednávání kritice, přičemž se lišili jen ve volbě nejlepšího způsobu, jak celou krizi 

definitivně ukončit. Zatímco ministerstvo zahraničí navrhovalo přímá polsko-gdaňská 

jednání,504 rozhořčený maršál prohlašoval, že si osobně pozve Greisera do Berlína, kde na něj 

v této věci odpovídajícím způsobem zapůsobí – přičemž, zřejmě preventivně, již 4. srpna 

Göring telefonicky prezidentu gdaňského senátu vyčetl malou ochotu k vyjednávání.505

Definitivní rozřešení celého sporu však nakonec přineslo až Lipského setkání s Adolfem 

Hitlerem, během nějž se kancléř znovu vyslovil pro udržení statusu quo ve Svobodném městě 

a otevřeně naznačil, že celý problém je ve srovnání s důležitostí zachování příznivých polsko-

německých vztahů v podstatě druhořadý, čímž dal v podstatě za pravdu polským názorům.506

Gdaňská vláda tak 6. srpna od Göringa obdržela instrukce celou záležitost definitivně 

ukončit s tím, že ekonomická opatření na záchranu místní ekonomiky by se pro příště neměla 

nijak dotýkat polských hospodářských zájmů v přístavu.507 O dva dny později se pak v Gdyni 

sešel Beck s Greiserem a obě strany svá opatření namířená proti hospodářství té druhé 

odvolaly.508

Vzhledem k tomu, že tak jaro a léto roku 1935 přineslo gdaňským nacionálním socialistům 

kromě faktické volební porážky i neúspěchy na ekonomickém a zahraničně-politickém poli, 

mohlo se zdát, že nyní stačí jen málo k tomu, aby jejich panství nad Svobodným městem 

dostalo vážné trhliny. Vždyť každý jejich neúspěch povzbuzoval opoziční síly k dalším a 

dalším akcím směřovaným proti vládě. To ovšem na druhou stranu ukazovalo Försterovi s 

Greiserem, že je třeba si město za každou cenu plně podřídit, neboť jak se nechal Förser slyšet 

                                                                                                                                                                                             
označil za „smrt gdaňského přístavu.“ Cit dle 215 – Aufzeichnung des Ministeriualdirektors Meyer in 
(Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Bd. IV/1…, str. 449.

503 Greiserovo shrnutí těchto jednání viz 240 - Aufzeichnung des Legationssekretärs Graf Adeknann in tamtéž: 
str. 509. 

504 244 – Aufzeichnung des Staatssekretäres des Auswärtigen Amts von Bülow in tamtéž: str. 518-521; 86 – Der 
Generalkonsul in Danzig von Radowitz an Ministerialdirektor Meyer in tamtéž: str. 150. K postoji samotného 
Neuratha k celé krizi viz 245 – Der Reichminister des Auswärtigen Freiherr von Neurath (z. Z. Leinfelden) 
an den Führer und Reichskanzler Hitler in tamtéž str. 522.

505 247 – Aufzeichnung des Ministerialdirektors Meyer in tamtéž: str. 524-5.
506 Document 47 - Lipski to Beck – poznámka editora na konci textu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 215-6.
507 250 – Aufzeichnung des Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig Greiser in (Hrsg.) ROTHFELS: 

Serie C, Bd. IV/1…, str. 531; WEINBERG: The Foreign Policy… str. 192. 
508 257 – Aufzeichnung des Ministerialdirektor Meyer in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Bd. IV/1…, str. 541-2; 

258 – Aufzeichnung des Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig Greiser in tamtéž: str. 542-543; 
Document 47 - Lipski to Beck – poznámka editora na konci textu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 217.
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již začátkem druhé květnové dekády:

„Stále existující gdaňské strany, které nedělají nic jiného, než že kritizují a své stížnosti 

přednášejí vysokému komisaři Společnosti národů, čímž znemožňují klidnou, cílevědomou 

vládní práci, proto musí být zlikvidovány.“509

A ačkoliv se získání plné kontroly nad Svobodným městem prostřednictvím voleb ukázalo 

jakožto neschůdné, rozhodli se nacisté nový pokus o jeho ovládnutí podniknout právě pomocí 

prostředku, s jehož užitím při volební kampani měli bohaté zkušenosti.

Legálního teroru.

                                                            
509 Cit. dle Viz 86 – Der Generalkonsul in Danzig von Radowitz an Ministerialdirektor Meyer in (Hrsg.) 

ROTHFELS, Hans: Serie C, Bd. IV/1…, str. 150.
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6. Nacistický Gdaňsk v posledních letech polsko-

německého sblížení

6. 1. Nacifikace Svobodného města.

Mohlo se zdát, že postupná likvidace opozice prostřednictvím stále se zpřísňujících 

zákonných norem bude nejjednodušším způsobem, jak protivládní síly elegantně vyšachovat 

ze hry a jak přeměnit Gdaňsk v plně nacistický stát. Koneckonců NSDAP stále ještě ovládala 

většinu parlamentu, její členové obsadili důležité posty ve státní správě a Frobößova policie jí 

byla plně k službám.

Ovšem zásadní nedostatek uvedeného plánu představovala, alespoň z počátku, moc soudní, 

která si stále ještě do značné míry udržela svou nezávislost. Tak kupříkladu nařízení z 8. 

května 1935, jež fakticky likvidovalo tiskovou svobodu, neboť vydavatelům periodik 

nařizovalo předkládat výtisky k nahlédnutí policejní správě hodinu před jejich vydáním, 

muselo být po patnácti dnech odvoláno jakožto protiústavní.510

Opoziční uskupení se pokusila doby, po kterou nacionální socialisté ještě neovládali justici, 

a tudíž na ně vládní nařízení nemohla dopadnout plnou vahou, využít k mobilizaci všech 

svých příznivců za hranicemi Svobodného města. V tomto svém tažení se přitom mohla 

spolehnout na podporu vysokého komisaře Lestera, jehož protinacistická orientace byla stále 

zřejmější a který se pokoušel působit jakožto jakýsi protektor opozičních kruhů.

Nicméně skutečnost, že úřad vysokého komisaře již zdaleka neměl ten respekt, jímž se 

mohli honosit někteří jeho představitelé ve dvacátých letech, nejlépe ilustruje skutečnost, že 

právě na stížnost dotýkající se postavení opozice ve Svobodném městě, jíž protivládní 

uskupení v červnu 1935 předložily na půdě Společnosti národů, reagoval Greiser teatrální 

veřejnou omluvou, když Lestera požádal za prominutí, že nedokázal zabránit tomu, aby jisté 

nespokojené elementy mezi gdaňským obyvatelstvem přednášely své pře až do Ženevy.511

Neúspěšně přitom skončila i další žádost opozičních stran, jíž Společnost národů 

projednávala v lednu 1936, a která se tentokrát dotýkala možnosti vypsání nových voleb. 

                                                            
510 O nezávislosti gdaňských soudů až do počátku roku 1936 podává zajímavé svědectví židovský učitel Samuel 

Echt, podle nějž do této doby soudy občas odsuzovaly i příslušníky NSDAP za politicky motivované 
porušování zákonů. Viz FISCHER: str. 337; ROMANOW: str. 62.

511 LATIMER: str. 10; Lesterovy stížnosti na Greiserovo vyjadřování a stanovisko německého generálního 
konzula, jimiž popíral, že by mu texty prezidentových projevů koncipovaly říšskoněmecké kruhy. Viz 442 -
Auzeichnung des Generalkonsuls in Danzig von Radowitz in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Band IV, 2…, str. 
859.
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Tentokrát se pro změnu do jednání vmísila polská diplomacie, která v intencích smiřování se s 

Berlínem dosáhla toho, že i tento spor dopadl příznivě pro Greiserovu vládu - ačkoliv v této 

době by patrně žádný výsledek nepřinesl ani opačný verdikt, neboť představitelé Svobodného 

města dávali otevřeně najevo, že se rozhodnutími Společnosti nijak omezovat nehodlají.512

Jedinou pozitivní zprávu pro všechny odpůrce nacionálních socialistů tak představovalo 

pouze oznámení britského ministra zahraničí Anthonyho Edena, že se Greiser během jednání 

s ním a Beckem zavázal odvolat dva zákony, které otevřeně porušovaly gdaňský ústavní 

pořádek,513 a naopak podpořit legislativu zajišťující svobodu slova.

Ve světle výše uvedeného tak nepřekvapuje, že se s výraznějším úspěchem nesetkaly ani 

snahy gdaňské opozice získávat podporu i mimo Společnost národů, především v řadách 

polské a britské diplomacie.514 Té také přednesli své prosby o vypsání nových voleb 

pořádaných pod britsko-francouzským dohledem, o rozšíření pravomocí vysokého komisaře a 

o vypovězení Förstera z území Svobodného města.515 Velká Británie, která však hodlala 

otázku vnitřního uspořádání přístavu přenechat k bilaterálnímu projednání Polsku a 

Německu,516 se v celé věci odmítla angažovat, a celou žádost smetla ze stolu.

Rok 1936, na jehož počátek Förster plánoval zintenzivnění útoků vůči protivládním 

silám,517 navíc přinesl další posílení mezinárodní pozice nacistického Německa, které v 

březnu obsadilo Porýní a definitivně tak dokázalo, že hodlá mírové smlouvy revidovat i za 

použití síly, zatímco státy někdejší vítězné koalice naopak ukázaly, že nejsou ochotny na 

obranu těchto smluv vojensky vystoupit.

V takovéto situaci se není překvapivé, že značná část příslušníků opozičních stran tváří v 

tvář novému nacistickému náporu,518 kdy jim bylo vyhrožováno i koncentračními tábory,519

začala ztrácet důvěru ve smysluplnost odporu vůči gdaňským nacionálním socialistům. Vždyť 

nejenže se jim nepodařilo kromě Lestera získat žádnou mezinárodní podporu, ale navíc se v 

situaci, kdy berlínský režim začal sklízet první zahraniční úspěchy a kdy se zdálo, že i 

gdaňská finanční krize zdárně překonána, od nich začala odvracet i přízeň části obyvatelstva, 

                                                            
512 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 312; MIKOS: Wolne miasto…, str, 309.
513 Jednalo se o zákon „na ochranu dobrého jména národních uskupení“, jenž fakticky vyhlašoval právní 

nepostihnutelnost nacionálně socialistické strany, a zákon, který umožňoval zadržovat i ty osoby, které 
nespáchaly žádný zločin. Viz LATIMER: str. 11.

514 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 183.
515 MICKIEWICZ: str. 65; BURCKHARDT: str. 24.
516 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 187.
517 443 - Aufzeichnung des Generalkonsuls in Danzig von Radowitz in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Band IV, 

2…, str. 443.
518 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 304.
519 MIKOS: Wolne miasto… str. 312.
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jež si proti sobě nacisté před tím dokázali svými nepopulárními kroky popudit.520

Zatímco v létě roku 1935 se tak zdálo, že opoziční strany budou moci vývoj směřující k 

nacifikaci Svobodného města zvrátit, stály v druhé polovině roku následujícího zástupci 

Sociální demokracie, Centra a německých nacionálů před hrozbou úplného vymazání z 

politické mapy Gdaňsku. V tomto okamžiku jim nezbývalo než vsadit vše na jednu kartu a 

pokusit se získat přízeň Varšavy tím, že jí slíbí více, než jí kdy budou moci nacionální 

socialisté dát.521 Pokud by Polsko pomohlo opozici získat moc, nabízeli především 

představitelé SPD další zesílení právní ochrany polské menšiny a nové výhody v polsko-

gdaňském obchodním styku, jejichž uplatňování by výrazným způsobem připoutalo 

Svobodný stát k Polsku. 

Jenže ani ty nejrozsáhlejší sliby, za něž se navíc Centrum a nacionalisté stavěli jen s krajní 

nechutí či se přímo vyhýbali tomu, aby je formulovaly jednoznačně, nedokázaly přimět 

Becka, aby se kvůli nim zřekl dobrých vztahů s Třetí říší. Pozici polského ministerstva 

zahraniční k pokračující nacifikaci Svobodného města nejlépe ilustruje jeho nařízení, jímž

všem svým zaměstnancům výslovně zakázalo vměšovat se do vnitřních záležitostí Gdaňska 

jinak než ve věci ochrany polské menšiny. A tak jediné, co tímto svým krokem nakonec 

opozice získala, byla pověst propolské síly, jíž neleží na srdci německý ráz Gdaňsku.

Nicméně takováto politika nevměšování se do gdaňských záležitostí nebyla ve Varšavě 

přijímána jednoznačně kladně. V řadách Beckových odpůrců se začínaly množit hlasy, které 

tento přístup považovaly z hlediska udržení polských pozic ve Svobodném městě za 

sebevražedný, neboť hned poté, co gdaňská vláda zlikviduje opozici, se dozajista obrátí proti 

polské menšině, jakožto poslední zbývající významné síle, která dosud jejím totalitářským 

spádům odolávala.522

V druhé polovině roku 1936 se totiž nacionálním socialistům podařilo z města doslova 

vyštvat vysokého komisaře Seana Lestera, čímž byla dále oslabena nejdůležitější instituce, 

která mohla alespoň formálně hájit práva těch, kteří odmítali své osudy spojit s nacistickou 

vládou.

O tom, že kampaň proti Lesterovi byla předem připravena, svědčí nejen nechuť, jíž 

představitelé místní NSDAP pociťovali k vysokému komisaři, který podle nich „neprojevoval 

                                                            
520 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia…, str. 187.
521 Jeden ze sociálně demokratických poslanců se dokonce rozvzpomněl na své polské kořeny a pokoušel se tak 

podporu polské strany získat přes svou národní přílsušnost. Nutno dodat, že neúspěšně. Viz MIKOS: Wolne 
Miasto…, str. 310.

522 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia…, str. 189-193.
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nejmenší porozumění pro gdaňské záležitosti a dočista se stal advokátem opozice“,523 ale i 

samotný sled událostí, jež zahájení této kampaně bezprostředně předcházel.

Dne 12. června 1936 došlo v Gdaňsku k bitce mezi nacionálními socialisty a německými 

nacionály, během níž zahynul jeden příslušník SA. Následovala celá série střetů mezi členy 

NSDAP a příslušníky opozičních stran, přičemž sebevědomí nacionálních socialistů posílil i 

fakt, že se na pohřeb zabitého osobně dostavil jak vrchní velitel SA Viktor Lutze, tak i 

nejvyšší představitel SS Heinrich Himmler. Dne 16. června pak zástupci opozičních uskupení 

vydali společné provolání, v němž volali po uznání svých politických práv, na což ovšem 

Förster jako již tradičně zareagoval impulzivním projevem, v němž tato uskupení obvinil z 

„terorismu“ a dodal, že již brzy podnikne patřičné kroky k definitivnímu omezení jejich 

činnosti.524

Aby přitom dokázal, že myslí svá slova vážně, nechal gdaňské úřady 18. června vydat 

nařízení, podle nějž byla veškerá rozhodnutí policejního prezidenta Froböße prohlášena za 

soudně nenapadnutelná. A netrvalo ani čtyři dny a velitel gdaňské policie dal opozicí pocítit 

svou nově nabytou moc tím, že zakázal pořádání veškerých shromáždění a demonstrací a 

zároveň nařídil domovní prohlídky u osob známých svou averzí k nacistickému režimu.525

Za jakýchkoliv normálních okolností by takovéto popření gdaňské ústavy vyvolalo 

okamžitý protest vysokého komisaře – koneckonců Lester již 16. června sdělil německému 

konzulovi, že se v případě zhoršení situace nebude zdráhat požádat Společnost národů o 

vyslání mezinárodní či polské policejní jednotky, která by převzala práci zpolitizované 

gdaňské policie.526 Jenže právě v době, kdy Froböß vydával své výnosy, byla v Německu s 

největší pravděpodobností naplánována Lesterova neutralizace.

V této souvislosti je třeba upozornit, že tím, kdo z gdaňské reprezentace postupoval v této 

věci nejaktivněji, nebyl nikdo ze zástupců oficiální gdaňské vlády, jejíž prezident Greiser měl 

podle svých slov s Lesteren dobré osobní vztahy,527 přičemž si ještě v červnu s vysokým 

komisařem vyměňoval zdvořilostní dopisy a údajně dokonce souhlasil s prodloužením jeho 

funkčního období o další rok,528 ale že podnět k celé iniciativě vyšel od župního vedoucího 

                                                            
523 Cit. dle 499-Aufzeichnung des Leiters der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten des Senta der Freien 

Stadt Danzig Böttcher in (Hrsg.) ROTHFELS Serie C, Band IV, 2…, str. 986.
524 H. L.: str. 11.
525 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 195.
526 373 - Der Generalkonsul in Danzig von Radowitz an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, 

Band IV, 2…, str. 585.
527 564 – Der Generalkonsul in Danzig von Radowitz an den Vortragenden Legationsrat Roediger in (Hrsg.) 

ROTHFELS: Serie C, Band IV, 2…, str. 1087.
528 Document 60 - Lipski to the Ministry of Foreign Affairs in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 265.
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Förstera, který i v této věci opět zaujímal výrazně radikálnější stanoviska než Greiser a který 

o akci proti Společnosti národů a Lesterovi hovořil již v průběhu února.529

Dne 19. června tak Förster o této věci jednal s nejvyššími představiteli Třetí říše a právě 

tehdy byl i přes protesty německého konzula v Gdaňsku Otto von Radowitze530 s nejvyšší 

pravděpodobností sjednán plán, jehož cílem bylo zahnat Lestera do defenzivy a zbavit ho 

možnosti hájit opozici, následně omezit vliv Společnosti národů v Gdaňsku a v případě 

příznivého vývoje dosáhnout i zrušení úřadu vysokého komisaře. Koneckonců mezinárodní 

situace byla k uskutečnění tohoto plánu nebývale příznivá, neboť pozice Společnosti národů 

byla v této době oslabena spory spojenými s italským vpádem do Etiopie a tudíž se dalo 

očekávat, že útok na jejího zástupce v Gdaňsku projde bez většího povšimnutí.531 Ministr 

propagandy Goebbels, který se uvedených jednání zúčastnil, pak nijak neskrýval své 

přesvědčení, že právě následující dny přinesou definitivní rozřešení problému nacifikace 

Svobodného města. Ostatně zápisy z jeho deníku z přelomu června a července, kde se o 

zbytku gdaňské opozice vyjádřil s tím, že tyto „strany nám ztěžují život. Musí být 

rozpuštěny,“532a v nichž ve vztahu k Vysokému komisaři zastával ještě lapidárnější 

stanovisko: „Lester má být zničen“,533 mluví samy za sebe.

Série provokací, jejímž cílem bylo nejprve vyzkoušet, jaké síly se podaří vysokému 

komisaři na svou obranu zmobilizovat, a které následně, pokud by se jeho pozice ukázala 

jakožto slabá, měly vést až k jeho odvolání, se pak začala odvíjet 25. června 1936, kdy do 

gdaňského přístavu zavítal na oficiální návštěvu německý křižník Leipzig.534

Návštěvy německých válečných plavidel sice už nebyly takovou přelomovou událostí, jako 

když v přístavu první německé válečné lodě v červnu 1927 slavnostně vítal prezident 

Sahm,535 nicméně stále se ještě jednalo o mimořádně významný okamžik. O to více na 

všechny zainteresované osoby zapůsobilo, když velitel Leipzigu nesložil u Lestera oficiální 

návštěvu.

Lester si na toto přezíravé jednání doprovázené Försterovými štiplavými projevy 

znevažujícími jeho osobu stěžoval v Ženevě, jenže tím jen vyvolal další provokace.

                                                            
529 564 – Der Generalkonsul in Danzig von Radowitz an den Vortragenden Legationsrat Roediger in (Hrsg.) 

ROTHFELS: Serie C, Band IV, 2…, str. 1087-8.
530 373 - Der Generalkonsul in Danzig von Radowitz an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, 

Band V, 2…, str. 585.
531 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 304.
532 Cit. dle GOEBBELS: Deníky, 3. svazek… str. 106.
533 Cit. dle tamtéž: str. 110.
534 LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 257.
535 FISCHER: str. 319.
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Německá strana reprezentovaná tiskovou kanceláří Deutsches Nachrichtenbüro uvedla, že 

za uvedené opomenutí může Lesterova necitlivost při poslední návštěvě jiného německého 

plavidla v srpnu 1935, kdy jeho kapitán na recepci u vysokého komisaře musel snášet 

přítomnost oficiálně pozvaných zástupců „židomarxistické opozice“ a někdejšího prezidenta 

Ziehma, kteří se „na profesionální úrovni věnují štvaní proti Vůdci a vrchnímu veliteli branné 

moci“536, a že se kapitán Leipzigu nyní pouze chtěl takovéto trapné situaci vyhnout.537

Förster pak v této souvislosti neopomněl dodat, že takováto Lesterova vstřícnost k opozici 

jen zvyšuje její sebevědomí a fakticky ji tak pobízí k nepředloženým útokům na příslušníky 

NSDAP, po nichž nyní zůstávají na ulicích mrtví.538

Prezident Greiser, který si uvědomoval, že v zájmu svého politického přežití se musí v 

odsuzování vysokého komisaře coby zástupce Společnosti národů župnímu vedoucímu 

minimálně vyrovnat, pak dokonce předvedl v Ženevě, kam se čtvrtého července dostavil 

podat vysvětlení, malé divadlo. Nejprve v projevu, s nímž předem vyjádřily souhlas politické 

špičky Třetí říše,539 ostře zaútočil na Lestera, na jeho úřad i na Společnost národů jako 

takovou, jíž dokonce požadoval „vyhodit do povětří,“540 a na jeho závěr pak na přítomné

novináře vyplázl jazyk a ukázal dlouhý nos.

Šokovaní zástupci celosvětové organizace se pak zmohli pouze na bezzubou výzvu 

směřovanou Polsku, aby jakožto stát zodpovědný za zastupování Gdaňsku v zahraničí celý 

incident urovnalo.541

Právě ve Varšavě však Greiserovo vystoupení vyvolalo největší znepokojení - a to nejen 

mezi nacionálně orientovanými spolky,542 ale i na nejvyšší úrovni. Jakkoliv totiž polská vláda 

nijak nehodlala vystupovat na obranu Lestera či gdaňské opozice, klíčily v ní nyní 

pochybnosti o tom, zda místní nacionální socialisté nyní skutečně nehodlají zároveň zaútočit i 

na její zájmy ve městě. Již v souvislosti s aférou Leipzigu, se tak začaly ozývat hlasy hovořící 

                                                            
536 Cit. dle 419 – Das Auswärtige Amt an die Botschaft in London und die Gesandschaft in Dublin in (Hrsg.) 

ROTHFELS: Serie C, Band V, 2…, str. 667.
537 Tuto skutečnost uváděl jakožto důvod postupu velitele Leipzigu i Göring během svého jednání s Lipským. 

Viz Document 58 - Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 261.
538 BURCKHARDT: str. 15.
539 429 – Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats Woermann in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Band V, 

2…, str. 678-679.
540 MIKOS: Działalność Komisariatu…, 314-15.
541 LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 257-

8; WEINBERG: The Foreign Policy… str. 304-5. 
542 Jejich demonstrace se později staly předmětem Greiserova protestu u polského generálního komisaře. Viz 

472 – Konsul Eckner (Danzig) an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS, Serie C, Band V, 2…, str. 
757-761.
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o Gdaňsku jako o možném ohnisku nové polsko-německé války,543 a po Greiserově 

vystoupení ztratil na okamžik nervy i Józef Beck. Toho sice Greiser před svým výstupem 

navštívil a oznámil mu, že jeho slova nebudou mít žádný dopad na polské pozice v Gdaňsku, 

nicméně zároveň ho odmítl se svou řečí seznámit předem, a tak její nebývale útočný tón 

nakonec šokoval polského ministra zahraničí stejně jako všechny ostatní.544 Beck se dokonce 

v první chvíli zastal Lestera a obratem nařídil Lipskému, aby okamžitě zažádal o konzultaci u 

Hitlera, Göringa či ministra zahraničí Neuratha, kterým měl sdělit, že Varšava odmítá způsob, 

jakým Greiser staví otázku Gdaňsku do centra mezinárodní pozornosti.545 Lipski se tak ještě 

téhož dne urychleně sešel s Göringem, který jej ujistil, že Greiserovo vystoupení nebylo 

nijakým způsobem zaměřeno proti Polsku546 a že veškeré útoky proti Polákům na gdaňském 

území budou trestně stíhány. Mimo to polskému zástupci sdělil, že má Hitlerovo pověření547

ujistit jej, že ani německá vláda ani vláda Svobodného města neusilují o změnu gdaňského 

statutu a polského postavení ve městě a že neplánují připojení Gdaňsku k Říši.548

Přestože Göringova slova Lipského zdaleka nepřesvědčila o tom, že se Berlín nepokusí 

postavení Gdaňsku v horizontu několika měsíců změnit,549 nepodnikla nakonec polská vláda 

kvůli útoku na komisaře Společnosti národů žádné konkrétní kroky. Zvláště poté, co se i 

reakce Velké Británie a Francie na tyto události omezila na protest jejich velvyslanců na 

berlínském ministerstvu zahraničí,550 na nějž německá diplomacie odpověděla tím, že 

Greiserovo chování je pouze odpovědí na předchozí „nepochopitelné zasahování Lestera do 

gdaňských záležitostí.“551

Na mezinárodním poli tak celý incident fakticky skončil oficiální nótou potvrzující 

postavení Gdaňsku předanou dne 24. července s Hitlerovým souhlasem Lipskému, načež byl 

                                                            
543 WEINBERG: The Foreign Policy…, str. 305. 
544 430 - Der Konsul in Genf Krauel an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Band V, 2…, str. 

680.
545 Document 57 - Beck to Lipski in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 259.
546 To vyplývalo i ze samotné Greiserovy řeči. Viz Tamtéž.
547 Hitler sám se v této věci vyjádřil o měsíc později, kdy se během berlínské olympiády sešel se zástupci 

polského ministerstva zahraničí a kdy fakticky zopakoval předcházuející ujištění týkající se Svobodného 
města. Viz LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems in (ed.) 
JĘDRZEJEWICZ: str. 266.

548 Document 58 - Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 261.
549 Document 59 - Lipski to Beck in tamtéž: str. 264.
550 Tamtéž: str. 263. Beck dokonce údajně navrhoval Británii, aby do Gdaňsku vyslala na přátelskou návštěvu 

svou válečnou loď, jejíž cesta by tak význam úřadu Vysokého komisaře znovu upevnila. Britský ministr 
zahraničí Eden však tento krok odmítl. Viz LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig 
Problems in tamtéž: str. 258. 

551 436 – Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Freiherrn von Neurath in (Hrsg.) ROTHFELS, 
Serie C, Band V, 2…, str. 691-692; 337 – Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Freiherrn von 
Neurath in tamtéž: str. 692-693.
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polský vyslanec důvěrně požádán, zda by přeci jen i Beck nemohl užít svého vlivu k odvolání 

Lestera z pozice Vysokého komisaře.552 Lipski sice na tuto žádost přímo neodpověděl, 

nicméně bylo zřejmé, že berlínská sázka na slabost Společnosti národů a neochotu ostatních 

hráčů na mezinárodním poli podniknout cokoliv proti útokům na úřad vysokého komisaře, 

reprezentujícího v Gdaňsku poválečný status quo, jednoznačně vyšla.

Gdaňská vláda se tak k Lesterovi mohla chovat se stále rostoucím pohrdáním, kdy 

kupříkladu před jeho sídlo umístila jednoho uniformovaného a jednoho neuniformovaného 

policistu, kteří legitimovali všechny osoby, jež Vysokého komisaře navštěvovaly,553 a kdy 

Förster při svých projevech neopomněl zdůrazňovat, že „Společnost národů nemá v Gdaňsku 

co pohledávat.“554

V takovéto situaci nezbylo Lesterovi nic jiného než uznat porážku a v říjnu 1936 požádat o 

odvolání z postu vysokého komisaře,555 přičemž se později nechal slyšet, že právě jeho 

odchod z této pozice znamenal faktickou likvidaci všech záruk, jež Společnost národů 

Gdaňsku poskytovala.556

Zdeptaná gdaňská opozice, jejíž morálka se nyní definitivně rozkládala, tak zůstala bez své 

poslední opory. V momentě, kdy k jejímu rozhořčení vůči protilesterovskému tažení nijak 

veřejně nevymezila ani Varšava,557 tak jí již bylo definitivně jasné, že se v poslední zoufalé 

obraně proti vládnímu teroru, který se tentokrát rozšířil i na parlamentní půdu, může 

spolehnout jen na své nevelké síly.558 Jenže i ty byly záhy podlomeny několika přesně 

cílenými vládními útoky.

Prvním terčem se pochopitelně stal opoziční tisk. Již v předchozím období gdaňské úřady 

opakovaně znemožňovaly vydávání a distribuci takových novin jako byl sociálně 

demokratický Danziger Volksstime, nicméně dosud nepřistoupily k tomu, aby všechna tato 

periodika definitivně zastavily a dokonce umožňovaly opozičním stranám v menším nákladu 

vydávat tiskoviny, které měly pozastavené noviny alespoň částečně nahrazovat. Dne 6. 

července se nicméně právě historie Danziger Volkstime uzavřela definitivně, když po tomto 

                                                            
552 Document 60 Lipski to the Ministry of Foreign Affairs in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 265; 467 – Der 

Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von Neurath (z. Z. Leinfrelden) an Ministerialdirektor Dieckhoff in 
(Hrsg.) ROTHFELS, Serie C, Band V, 2…, str. 742-3.

553 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 189.
554 Cit dle BURCKHARDT: str. 30. Uvedená citace sice pochází až z 20. října 1936 nicméně věrně reprodukuje 

tón jiných Försterových promluv o Společnosti národů. 
555 MIKOS: Wolne miasto… str. 324.
556 LEVINE: str. 441.
557 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 189.
558 Tamtéž: str. 195.
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datu úřady pod nejrůznějšími záminkami odmítaly schválit k vydání jakékoliv další číslo.559

Nacionalistický Danziger Nationalzeitung přežil sociálně demokratický list o pouhý jeden den 

a poslední vydání ústředního orgánu strany Centrum Volkszeitung spatřilo světlo světa 

počátkem srpna. Po tomto datu už ve Svobodném městě vycházela jen nacionálně 

socialisticky orientovaná politická periodika.560

Opozice, jejíž tribuny takto jedna po druhé umlkaly, tak ztratila poslední možný kanál, jímž 

mohly přímo ovlivňovat gdaňskou veřejnost. A vláda nyní vynakládala nemalé úsilí, aby ji 

zbavila i možnosti jakkoliv ovlivňovat veřejnost zahraniční – byť by to znamenalo přerušení 

veškerých kontaktů opozičních představitelů s cizinou.561

Na podzim pak s Hitlerovým svolením Förster přistoupil k poslední etapě nacifikace 

gdaňské politiky, který mělo v první fázi představovat zrušení sociální demokracie a ve fázi 

druhé pak zrušení stran ostatních

Přes Hitlerovy instrukce, aby byl uvedený proces proveden pokud možno v tichosti,562

rozhodl se Förster, povzbuzený úspěchem protilesterovské akce pro způsob, který se při 

nejlepší vůli nedal nazvat jinak než bombastickým.

Dne 29. září 1936 byl oficiálně zrušen Frobößův zákaz veřejných schůzí z června téhož 

roku. Sociální demokraté toho pochopitelně vzápětí využili a na 4. října svolali schůzi 

zástupců jednotlivých stranických organizací. Ty nicméně čekalo na místě malé překvapení, 

když jejich rokování narušila policie a více než sedmdesát jich zatkla. Paralelně s tím pak 

probíhaly prohlídky v domech sociálně demokratických předáků, kde policie hledala ukryté 

zbraně. A pochopitelně že další zatčení následovala.

Sociální demokraty zátah ze čtvrtého října spolu se zatčením někdejších redaktorů 

Danziger Volksstime, k němuž došlo o den dříve, dokonale zaskočil.563 Strana se ocitla v 

agónii, jíž po Försterově konzultaci s Hitlerem564 ukončily o deset dní později gdaňské úřady 

tím, že jí oficiálně i se všemi jejími přidruženými organizacemi zakázaly. Jako oficiální důvod 

posloužil údajný nález zbraní v redakci stranických novin.565

                                                            
559 Téhož dne mimo jiné Greiser vyjádřil své přesvědčení, že potlačení opozičního tisku bude moci být v krátké 

době dosaženo za využití ryze legálních prostředků. Viz 434 – Aufzeichnung des Ministerialdirektors 
Dieckhoff in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Band V, 2…, str. 690; ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna 
Partia… str. 202. 

560 MICKIEWICZ: str. 65.
561 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 203.
562 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 308. 
563 Celkově vlna zatýkání mohla postihnout až na 120 sociálních demokratů. Viz FISCHER: str. 336.
564 Dané setkání se uskutečnilo v noci z 12. na 13. října. Viz 594 – Konsul Eckner (Danzig) an das Auswärtige 

Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie C, Band V, 2…, str. 998-999. 
565 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 203.
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A aby toho nebylo dost, pronesl Förster, v euforii po likvidaci nejsilnější opoziční strany, i 

na svůj standart nebývale agresivní řeč, v níž otevřeně hovořil o plánovaném vytlačení 

Společnosti národů i Poláků z města a připojení Gdaňsku k Říši, jehož hodlá Hitler dosáhnout 

během několika málo měsíců.566

Pochopitelně, že takovýto projev vysokého stranického úředníka a faktického vládce 

Gdaňsku měl potenciál otřást polsko-německými vztahy567 – zvlášť když jeden z 

Försterových předřečníků dokonce hovořil o tom, že po spojení Gdaňsku s Německem bude 

zničen i celý polský stát.568

V polském tisku se tak znovu začaly objevovat články zpochybňující politiku ministerstva 

zahraničí ke Svobodnému městu s tím, že v dlouhodobějším horizontu povede k ohrožení 

polských pozic ve městě,569 přičemž tentokrát i varšavská vláda vyhodnotila Försterův projev 

jako nezastřenou výhrůžku polskému státu. 

Němečtí představitelé tedy museli vynaložit značné úsilí, aby nejen dopad slov župního 

vedoucího, ale i znepokojení, jež na evropské scéně vyvolal způsob zákazu sociální 

demokracie, co nejrychleji neutralizovali. Koneckonců snahou o bagatelizaci rozpuštění kdysi 

nejsilnější strany a pokusem vyvolat v zahraničním veřejném mínění zdání, že politický život 

ve Svobodném městě nedošel fakticky žádných změn, by se dala vysvětlit pro tehdejší 

pozorovatele nepochopitelná mírnost k příslušníkům zakázané strany. Po jejím rozpuštění 

totiž nejenže další zatýkání ustalo, ale někteří ze zatčených byli propuštěni zpět na svobodu, 

přičemž část z těchto bývalých protivníků byla dokonce vyzývána ke vstupu do NSDAP,570 a 

většině z nich byly dokonce prozatím ponechány jejich poslanecké mandáty.

V Berlíně si koneckonců dobře uvědomovali, že nejvýhodnější prozatím bude zachovat v 

gdaňské otázce status quo a světové veřejné mínění příliš nedráždit. Proto se nyní také snažili 

i po Lesterově demisi zachovat úřad vysokého komisaře, který měl podle nich působit nejen 

jakožto garant statusu Gdaňska, ale i jako prostředník, který bude zmírňovat případné polsko-

německé spory.571 Německo dokonce v jednom okamžiku navrhlo, aby na daný post 

nastoupila osoba polské národnosti, což by umožnilo, aby takovéto konflikty byly pro příště 

řešeny mezi Varšavou, Berlínem a Gdaňskem bez jakéhokoliv zasahování ze strany Ženevy.572

                                                            
566 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 308. 
567 LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 266.
568 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 309. 
569 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 205.
570 Tak to učinil kupříkladu hned v lednu sociálně demokratický poslanec Herman Thomat. Viz tamtéž: str. 207.
571 WEINBERG: The Foreign Policy… str. 309. 
572 MICKIEWICZ: str. 66. 
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Spíše než o propracovanou ideu se však v tomto případě jednalo o okamžitý nápad, ke

kterému se navíc rezervovaně stavěli sami Poláci, podle nichž by mohlo jmenování někoho 

takového na daný post vzájemné vztahy spíše vyostřit, než aby je zklidnilo. S tím souhlasil i 

ředitel politického odboru německého ministerstva zahraničí a budoucí nový státní tajemník 

Ernst von Weizsäcker, podle nějž by jmenování Poláka vysokým komisařem mohlo vést k 

nežádoucím komplikacím, neboť v případě vyostření ve vzájemných vztazích by mohla být 

osoba s takto úzkým vztahem k Varšavě daleko náchylnější využití svého práva povolat na 

obranu Svobodného města polskou armádu. Zároveň s tím Weizsäcker zdůraznil, že anexe 

Svobodného města Německem je za současného rozložení sil nemožná, a z tohoto důvodu že 

by měl Förster a jeho vláda koordinovat své další aktivity s německým ministerstvem 

zahraničí,573 aby svým radikálním postupem pozici německé diplomacie dále nezhoršovali. 

Berlín totiž tou dobou usiloval o to, aby dobré vztahy mezi Německem a Polskem našly svůj 

výraz ve vzájemné polsko-gdaňské dohodě a právě práce na ni by mohla Försterova 

prostořekost snadno zmařit. 

Nakonec však příslušná jednání proběhla uspokojivě a dne 6. ledna 1937 byla vypracována 

dohoda, v níž se Senát zavázal respektovat veškerá polská politická a ekonomická práva ve 

Svobodném městě, zatímco polská vláda znovu potvrdila, že nijak nehodlá zasahovat do 

vnitřních ekonomických a právních záležitostí Svobodného města.574

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že na konci roku 1936 panoval v polsko-gdaňsko-

německých vztazích přes občasné dílčí spory stále duch Smlouvy o neútočení a vůle řešit 

veškeré sporné body všeobecně výhodnou dohodou. Avšak pod touto s takovou pozorností 

opečovávanou fasádou se právě nyní začínaly objevovat trhliny, které staly prvními 

známkami blížící se vzájemné konfrontace. 

Jednalo se kupříkladu o stále se zhoršující postavení polských obyvatel Svobodného 

města,575 kteří nyní, přesně podle již zmíněných předpovědí oponentů Beckovy politiky 

nevměšování, nebyli gdaňské vládě trnem v oku jen kvůli své národnosti, ale také proto, že 

představovali jedinou potenciálně opoziční skupinu, která stále ještě nebyla buď zlikvidována 

                                                            
573 Text memoranda viz BURCKHARDT: str. 43. Jeho zasazení do vývoje polsko-německých jednání viz 

LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 266-
267.

574 Document 64 - Memorandum on the Conversation of minister Beck with von Neurath, the Reich Minister of 
Foreign Affairs held on January 20, 1937 (11:30 A.M.- 1 P.M.) in the presence of Ambassador Lipski in 
tamtéž: str. 280.

575Polská menšina navíc v té době procházela určitou krizí, kdy o její politické vedení soupeřilo několik 
organizací, a tak byla její pozice dále oslabena - a netřeba dodávat, že vláda uvedené spory vítala, neboť 
podle ní „byly v Gdaňském zájmu.“ - viz MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 281-295; ROMANOW: 
str. 51.
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anebo se alespoň nenacházela v hluboké defenzivě. A tak není příliš překvapivé, že se 

gdaňské úřady poté, co umlkla veškerá německojazyčná protivládní periodika, zaměřila právě 

proti polským novinám.576 Zpočátku se sice mohlo zdát, že gdaňské úřady jednají v duchu 

vzájemného polsko-německého sblížení a snaží se bojovat pouze proti těm aktivitám polského 

tisku, které by se jej snažily nabourávat, jako tomu bylo právě v jednom konfiskovaném čísle 

novin Gazeta Gdańska z roku 1936, v němž se redakce opovážila otisknout karikaturu Adolfa 

Hitlera a italského diktátora Benita Mussoliniho,577 nicméně již záhy bylo zřejmé, že 

perzekuce polskojazyčného tisku se bude v Gdaňsku v příštích letech stále stupňovat.

A nešlo jen o noviny.

V říjnu 1936 senát schválil několik opatření, jež výrazně poškozovala polské podniky a 

dále zhoršovala šance Poláků na získání zaměstnání ve Svobodném městě. A znovu se také 

objevovaly ozbrojené útoky na polskou menšinu.578

Animozita vůči Polákům rostla také v důsledku napětí vyvolávaného nejednoznačnou 

politikou gdaňské vlády, která se na jedné straně musela držet oficiálních berlínských 

instrukcí a nezavdat Varšavě příčinu k pochybám o upřímnosti současného sblížení, a na 

straně druhé ovšem opakovaně naznačovala svým příznivcům, že jejich státoprávní tužby 

dojdou v dohledné době naplnění. Výsledkem pochopitelně byla zvětšující se nespokojenost 

gdaňského obyvatelstva s momentální situací, která se následně vybíjela v nacionálních 

bouřích – takže kupříkladu krize spojená s tažením proti Lesterovi, kdy byly v obyvatelstvu 

opětovně probouzeny naděje na brzké sjednocení s Německem, okamžitě nalezla svůj odraz 

růstu počtu protipolských násilností.579

Nicméně polská diplomacie si ani v této době ještě nepřipouštěla nebezpečí, které pro 

udržení jejích pozic ve Svobodném městě útoky proti polské menšině představovaly, a v 

zájmu zachování dobrých vztahů s Německem byla ochotna přecházet je mlčením.580

Patrně jediným krokem, který by v této souvislosti mohl být chápán jakožto jakási obrana 

proti tomuto útlaku, byla výměna na postu polského generálního komisaře. Papée obviňovaný 

z přílišné ústupnosti nacionálním socialistům a nedostatku snah o zlepšení situace polské 

menšiny581 byl jmenován vyslancem v Praze a na jeho místo nastoupil od předposledního dne 

                                                            
576 ROMANOW: str. 63.
577 ROMANOW: str. 219.
578 LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems – poznámka editora na konci 

dokumentu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 270.
579 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 305.
580 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 82.
581 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 316-7.
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roku 1936 důstojník a diplomat v jedné osobě Marian Chodacki,582 do nějž mnozí vkládali 

naděje na vedení poněkud ráznější politiky.

Ovšem nebyla to jen menšinová otázka, která naznačovala, že polsko-německá dohoda o 

udržení statutu quo v Gdaňské otázce je mnohem křehčí, než by se mohlo zdát.

Hned počátkem roku 1937 se v zahraničním tisku objevily zprávy, podle nichž německé 

noviny znovu začaly hovořit o připojení Svobodného města s tím, že po rozpuštění gdaňské 

sociální demokracie, stihne dozajista v brzké době stejný osud i Centrum, načež nacionální 

socialisté ruku v ruce s německými nacionály připraví vše pro takový průběh anexe, že 

zaskočené Společnosti národů nezbude nic jiného, než ji uznat.583

Výše uvedenou informaci by sice bylo možno považovat pouze za tradiční žurnalistické 

cvičení, avšak zároveň se znepokojující znamení objevila i na diplomatickém poli. Během 

debaty, jíž vedl na přelomu let 1936 a 1937 Lipski s Göringem, představil velitel německé 

vzdušné moci polskému vyslanci „přísně důvěrný“ návrh, podle nějž by Polsko za blíže 

nespecifikované kompenzace v budoucnu umožnilo Německu vybudování dálnice přes polské 

území, která by usnadnila dopravní spojení s východním Pruskem.584 Jednalo se přitom o 

první náznak stupňujících se německých požadavků, jejichž odmítnutí varšavskou vládou 

zažehlo o dva a půl roku později nový německo-polský ozbrojený konflikt. 

O tom, že otázka svobodného města má nebývale ničivý potenciál, věděla své i redakce 

československých sociálně demokratických novin Právo lidu, která počátkem roku 1937 

upozorňovala na to, k čemu by mohlo případné jednostranné porušení gdaňského statusu vést: 

„každý pokus o změnu mezinárodně-právního postavení Gdaňska by byl útokem nejenom 

na Polsko, které, jak známo zas žádných okolností Gdansko Říši nevydá, nýbrž i na 

Společnost národů. Na každý způsob je jisto, že gdanský problém patří k osudovým 

problémům evropským…“585

                                                            
582 Mimo jiné zastával post na vyslanectví v Praze. Viz MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 316-322.
583 Polsko a Gdansko in Právo lidu, No. 8, 1937, str. 3.
584 Poprvé se o dané možnosti před Beckem zmiňoval již v květnu 1935 německý vyslanec ve Varšavě von 

Moltke, nicméně tehdy se spíše než o konkrétně míněný návrh jednalo o nepříliš pregnantně formulovanou 
otázku, na níž Beck navíc nikdy neodpověděl. Viz 14 - Botschafter voin Moltke an Vortragenden 
Legationsrat Schnurre in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band V…, str. 18-9; LIPSKI, Józef: The Battlesphip 
Leipzig in Danzig and Danzig Problems – poznámka editora na konci dokumentu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: 
str. 270.

585 Polsko a Gdansko… str. 3.
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6. 2 Poslední vysoký komisař a likvidace zbylých opozičních stran.

Počátek roku 1937 byl ve znamení jednání o případném Lesterovu nástupci. Jak již bylo 

výše naznačeno, došla polská i německá vláda k názoru, že danou funkci je třeba zachovat, 

ačkoliv jinak by bylo záhodno snížit její pravomoci na úroveň jakéhosi prostředníka mezi 

oběma zeměmi, takže by jejímu držiteli mělo být zamezeno, aby působil jakožto vlivový 

agent Společnosti národů. Beck tak nejenže vyzval Radu Společnosti, aby příští vysoký 

komisař při sepisování svých zpráv a hodnocení využíval především informace, jež mu 

poskytují oficiální gdaňské kruhy,586 ale dokonce podle svých vlastních slov inicioval proces 

snížení komisařova platu. Zkrácení finančních prostředků určených pro vysokého komisaře 

by totiž jednak vedlo k dalšímu poklesu prestiže této funkce a zároveň by se tak ulevilo 

setrvale napjatému gdaňskému rozpočtu, z nějž byl komisař vyplácen.587

Tento přístup měl ovšem i své negativní dopady, neboť úměrně s poklesem významu 

funkce vysokého komisaře a umenšováním požitků s tímto postem spojených se zužoval i 

okruh osob ochotných tuto nevděčnou funkci zastávat, což dále protahovalo neúměrně dlouhá 

jednání o Lesterově nástupci.588

A tak, když se dne 20. ledna 1937, tedy téměř čtvrt roku po Lesterově rezignaci, sešel Józef 

Beck se svým německým protějškem Neurathem, aby danou věc prodebatovali, byl formální 

proces výběru nového vysokého komisaře prakticky stále ještě na samotném počátku. A ani 

uvedené jednání jej příliš neposunulo. Oba ministři zahraniční se pouze shodli, že by novým 

vysokým komisařem měl být občan neutrálního státu bez přímých vazeb na sekretariát 

Společnosti národů, přičemž Beck navrhoval, že by se mohlo jednat o osobu z vojenských 

kruhů a bez bližších detailů uvedl, že v dané věci během jednání s Gdaňským senátem již 

padla jména dvou Norů a jednoho Portugalce.589

Německá strana však měla již nejméně od října 1936 vyhlédnutého jiného kandidáta. 

Švýcarského univerzitního profesora, člena Mezinárodního komitétu Červeného kříže a 

                                                            
586 BURCKHARDT: str. 30.
587 Document 64 - Memorandum on the Conversation of minister Beck with von Neurath, the Reich Minister of 

Foreign Affairs held on January 20, 1937 (11:30 A. M. - 1 P. M.) in the presence of Ambassador Lipski in 
(ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 281.

588 Srov. BURCKHARDT: str. 31.
589 Document 64 - Memorandum on the Conversation of minister Beck with von Neurath, the Reich Minister of 

Foreign Affairs held on January 20, 1937 (11:30 A. M. - 1 P. M.) in the presence of Ambassador Lipski in 
(ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 280.
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bývalého diplomata Carla Jacoba Burckhardta.590 Přestože to byl právě on, kdo za Červený 

kříž prováděl roku 1935 inspekci německých koncentračních táborů,591 domnívaly se 

směrodatné berlínské kruhy, že vzhledem ke svému německojazyčnému zázemí a spíše 

konzervativnímu vidění světa bude mít jisté sympatie ke gdaňskému nacionálně 

socialistickému hnutí - takže německé ministerstvo zahraničí neváhalo a vedoucím 

činovníkům Třetí říše Burckhardta dokonce popsalo jakožto faktického zastánce nacionálního 

socialismu a antisemitu. Navíc ho mělo být vzhledem k jeho švýcarskému občanství a 

postům, jež dříve zastával, velice těžké obvinit z toho, že v gdaňských záležitostech 

neprojevuje patřičnou nestrannost. A to i kdyby Němcům skutečně nadržoval.592

Diplomatičtí zástupci velké Británie a Francie pochopitelně skutečnost, že si Němci 

Lesterova nástupce vybrali sami a že se tedy o něm nebude muset s Berlínem složitě 

vyjednávat, přijali se skutečným ulehčením a i z jejich strany tak záhy Burckhardtova 

nominace dostala zelenou.

Dne 17. února 1937 tak generální tajemník Společnosti národů Joseph Avenol oficiálně 

uvědomil Burckhardta o tom, že byl na uvedenou pozici nominován, přičemž tato nominace 

byla již o den později přijata, a 1. března tak již nového vysokého komisaře na gdaňském 

nádraží vítali prezident senátu Greiser a polský generální komisař Chodacki.

Nicméně Burckhardtovy pravomoci ve Svobodném městě byly značně okleštěny. 

Nejednalo se přitom jen o důsledek již zmíněného polsko-německého úsilí, ale svou ruku k 

dílu zde přiložila i sama Společnost národů. Ta totiž v červenci 1936 rozhodla o ustanovení 

tzv. Komitétu tří, který měl sice původně dohlížet na gdaňské záležitosti pouze do té doby, 

než bude jmenován nový vysoký komisař, avšak který si již záhy začal část pravomocí jeho 

úřadu přivlastňovat.593 Komitét, skládající se ze zástupců Velké Británie, Francie a 

Portugalska, později nahrazeného Švédskem tak nejenže vypracovával zprávy o situaci v 

Gdaňsku,594 ale dokonce sám začal vysokého komisaře úkolovat.595 Důkazem úpadku 

postavení zástupce Společnosti národů ve Svobodném městě je přitom i fakt, že jeho právo 

klást gdaňskému senátu dotazy a povinnost Senátu na tyto dotazy odpovídat musela na 

                                                            
590 Podle Burckhardtových vzpomínek byl pak mezi ministerskými úředníky hlavním zastáncem jeho jmenování 

Ernst von Weiszäcker, který měl na budoucího vysokého komisaře osobní vazby ještě z počátku dvacátých 
let, kdy působil jakožto německý vyslanec ve Švýcarsku. Viz LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in 
Danzig and Danzig Problems in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 266.

591 Burckhardtovy vzpomínky na tuto jeho inspekční cestu viz BURCKHARDT: str. 33-40.
592 LEVINE: str. 442.
593 BURCKHARDT: str. 44-48.
594 Srov. S. A. H.: str. 9. 
595 Srov. LEVINE: str. 443.
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základě zprávy Komitétu tří znovu oficiálně deklarovat Rada Společnosti národů, a vlastně 

tak vládě Svobodného města připomenout alespoň to málo, co kdysi nejmocnějšímu úřadu na 

gdaňském území z jeho pravomocí zbylo.596 Obdobně se i sám generální tajemník Společnosti 

Avenol musel u gdaňského senátu osobně zasadit za zrušení dekretu, který ve svých 

důsledcích zapovídal osobám s protivládním stanoviskem navazovat kontakt s vysokým 

komisařem a jeho spolupracovníky.597

Burckhardt sám ostatně chápal, jak je jeho role omezena.598 Vždyť již během jeho první 

audience u polského prezidenta Moścického ze dne 4. března, mu nejvyšší představitel 

polského státu naznačil, že hlavním cílem Varšavy, na jehož dosažení by se měl komisař 

podílet, je zachování dobrých vztahů s Německem, neboť jakákoliv roztržka s ním by mohla 

mít fatální dopad na evropský mír.

Józef Beck a další představitelé ministerstva zahraničních věcí pak promluvili ještě 

otevřeněji, když Burckhardtovi sdělili, že pokud se dostane do konfliktu s gdaňským senátem, 

nemůže počítat s polskou pomocí, přičemž vůbec nejlepší by bylo, kdyby komisař upustil od 

jakéhokoliv vměšování se do vnitřních záležitostí Svobodného města – ostatně zdejší opozice 

se podle polského mínění do svého nezáviděníhodného postavení dostala svou nečinností 

sama, a tak jí nebyl nejmenší důvod pomáhat. Beck sám se pak podle Burckhardových 

vzpomínek ani nijak nesnažil zakrývat, že roli Společnosti národů v Gdaňsku chápe jakožto 

podřadnou a se jí polská diplomacie rozhodně nijak nenechá svazovat. 599

Tato degradace postavení vysokého komisaře ovšem znamenala definitivní opuštění těch, 

proti nimž již delší dobu směřovala většina nejostřejších vládních nařízení – zbytku opozice a 

židovské menšiny.

Co se zbýváních dvou opozičních stran týče, předpokládal Förster, že s nimi bude brzy 

hotov. Ostatně již dva dny po říjnovém zákazu sociální demokracie sdělil ministru 

Neurathovi, že je „hodlá přimět ukončit činnost po dobrém.“ Ačkoliv si nebyl zcela jist, zda 

to především v případě Centra půjde bez komplikací,600 jednalo se rozhodně o mnohem 

efektnější způsob ovládnutí Svobodného města, než jaký by představovalo vypsání nových 

voleb, o nichž v teoretické rovině hovořili někteří zástupci Ženevy a s nimiž gdaňští 

                                                            
596 S. A. H.: str. 10. 
597 Burckhardt nicméně ani tak neudržoval s opozicí intenzivnější styky. Viz BURCKHARDT: str. 55; 

ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 210.
598 LEVINE: str. 442.
599 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 81.
600 609 – Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Freiherrn von Neurath in (Hrsg.) ROTHFELS: 

Serie C, Band V, 2…, str. 625; 
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nacionální socialisté udělali tak špatnou zkušenost v roce 1935.

Opozice se tak stala terčem nové vlny teroru, který se nevyhýbal ani zastrašování jejich 

poslanců, jimž bylo otevřeně dáváno najevo, že jedinou možnou cestou je pro ně přestoupení 

do nacionálně socialistického klubu. Ti z nich, kteří tomuto vábení odolávali, se pak dostávali 

pod stále se zvyšující tlak, kdy nyní již plně nacifikované soudy nešetřily ani tresty odnětí 

svobody. V tažení proti opozici přitom byla vládě jako již tradičně nápomocna Frobößova 

policie, jejíž velitel nyní zřejmě obzvláště potřeboval dokázat svou loajalitu, neboť podle 

Burckhardta některé radikálnější elementy v Gdaňsku i v Berlíně zvažovaly o jeho nahrazení 

nějakým nacionálně socialistickým policejním úředníkem z Německa.601 A pro případ, že by 

ani spojený nátlak policie a soudů nestačil, vydala vláda 4. února 1937 nařízení umožňující 

odebrání poslaneckých mandátů jejich držitelům, jež bylo vzápětí použito proti dvěma 

někdejším členům sociálně demokratického klubu.602

Jenže ani to nebylo vše. 

Nejaktivnější opoziční poslanec, bývalý sociální demokrat, Hans Wiechmann, který se 

pokoušel udržovat kontakty s polským komisařem Chodackým i s Burckhardtem byl v květnu 

1937 za policejní asistence unesen a následně zavražděn. Förster s Frobößem se celou aféru 

nejprve rozhodli svalit na „nezodpovědné elementy“, neboť vláda by přeci s násilím proti tak 

známé osobě ničeho nedosáhla, načež, když podezření světové veřejnosti proti gdaňské státní 

moci vzrůstalo, rozhodli se dokonce zpochybnit samu Wiechmannovu smrt a zveřejnili 

fingovaný dopis, podle nějž poslanec uprchl z Gdaňska, aby se mohl zapojit do španělské 

občanské války.603 Přesto ale všem dalším potenciálním obětem politických represí bylo 

zřejmé, kdo za celou záležitostí stál a kdo může být další na řadě. 

Opoziční poslance tak zachvátila panika. Někteří s definitivní platností ustali v politické 

činnosti, další stejně rychle vstupovali do nacistické strany a jiní se zase pokoušeli zachránit 

se útěkem do Polska či severských států.604

Velice rychle přitom došlo k likvidaci zbytků německonacionální strany, která se, přesně 

podle Försterova plánu dobrovolně rozpustila již krátce před Wiechmannovým zmizením, a 

která svým členům doporučila vstup do NSDAP.605 Na představitele dožívajícího Centra pak 

došlo jen o pár měsíců později. Ti dne 21. října – tedy téměř přesně rok po likvidaci sociální 

                                                            
601 BURCKHARDT: str. 55-58.
602 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 207. Viz také BURCKHARDT: str. 47-57.
603 BURCKHARDT: str. 60-62.
604 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 210.
605 S. A. H.: str. 10; MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 346
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demokracie – oznámili Burckhardtovi, že Froböß, který si nakonec své místo dokázal udržet a 

setrval na něm až do samotného zániku Svobodného města, jejich stranu úředně rozpustil a že 

se „vzhledem k aktuální situaci“ vzdávají odvolání ke Společnosti národů.606 Poté, co tuto 

skutečnost Förster oznámil Goebbelsovi, poznamenal si ministr propagandy do svého deníku 

lakonicky: „O jedno ohnisko požáru v Evropě méně.“607

A aby trvalá nacionálně socialistická dominance v Gdaňsku získala punc legálnosti, přijal 

nakonec v listopadu 1938 parlament jednomyslně zákon, podle nějž Svobodné město:

„naplňujíc nejdůležitější povinnost státu, jíž je zachování bezpečí a veřejného pořádku… 

rozpustilo politické strany působící jakožto zdroj nepokojů; rovněž považuje za svou povinnost 

nedopustit v budoucnu zakládání stran nových.“608

Takže, když v dubnu 1938 ohlásil svůj vstup do NSDAP poslední německonacionalní 

poslanec Karl Steinbrück, zůstala v parlamentu už jen dvě uskupení - NSDAP a dvojice 

polských poslanců.609

Nicméně rok 1937 přinesl kromě nového útoku na opozici rovněž další zintenzivnění 

opatření namířených proti místní židovské komunitě, která i po první vlně masové emigrace 

stále čítala přibližně 7 000 osob. 

V dubnu tohoto roku Světový židovský kongres upozornil Společnost národů, že v 

Gdaňsku je plánováno zavedení protižidovských tzv. Norimberských zákonů.610 Burckhardt, 

který se cítil povinen tomuto kroku vrhajícímu silně negativní světlo na jeho nové působiště 

za každou cenu zabránit, v této věci kontaktoval Greisera, jenž mu potvrdil, že se uvedená 

informace zakládá na pravdě, avšak že on sám nemůže v této věci nic udělat, neboť v 

zavádění protižidovských nařízení Förstera podporuje Berlín. Následovalo tedy první setkání 

vysokého komisaře s župním vedoucím. A ačkoliv Förster přivítal Burckhardta se svou 

typickou zdvořilostí slovy: „Tedy vy jste tím zástupcem té židozednářské žvanírny v 

                                                            
606 BURCKHARDT:: str. 53.
607 Cit. dle GOEBBELS: Deníky, 3. svazek… str. 260.
608 Cit. dle BURCKHARDT: str. 54.
609 ANDRZEJEWSKI: Socjaldemokratyczna Partia… str. 212.
610 Norimberskými zákony se rozumí soubor dvou právních norem přijatých v Německu dne 15. září 1935 

„Říšský občanský zákon“ odebíral Židům občanská práva a „Zákon na ochranu německé krve a německé cti“ 
zakazoval nežidům uzavírat manželství a navazovat mimomanželské vztahy s osobami židovského původu. 
Viz MÜLLER, Helmut, KRIEGER, Karl Friedrich, VOLLRATH, Hana: Dějiny Německa, Praha 1995, str. 
278-9. O uvedených opatřeních v Gdaňsku viz LEVINE: str. 443.
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Ženevě?“,611 podařilo se vysokému komisaři nakonec nejen dosáhnout toho, že mu vůdce 

gdaňských nacistů přislíbil vyjednat audienci u Hitlera, ale dokonce i dočasného pozastavení 

zavádění Norimberských zákonů do gdaňského právního řádu. Vzhledem k tomu, že se 

Burckhardtovo setkání s Hitlerem mělo uskutečnit až v druhé půlce září, snažil se vysoký 

komisař do té doby mírnit jakoukoliv mezinárodní kritiku gdaňských poměrů,612 jež by mohla 

Berlín popudit. Tak nejenže se údajně před Avenolem Burckhardt snažil bagatelizovat míru 

politického násilí v Gdansku včetně Wiechmannovy vraždy,613 ale dokonce se střetl i se 

Světovým židovským kongresem, který naopak hodlal útisk, jemuž byli gdaňští Židé 

vystavěni, propagandisticky využít, a to bez ohledu na to, jak moc by to právě gdaňské Židy 

poškodilo.614

Nakonec však jednání s Hitlerem proběhlo úspěšně a na základě Burckhardtových 

argumentů, kdy vysoký komisař tvrdil, že zavedení Norimberských zákonů by Svobodné 

město v očích mezinárodní veřejnosti zcela zbytečně těžce poškodilo, bylo jejich vyhlášení 

znovu odloženo. Nicméně na druhou stranu se stal Burckhardt svědkem kancléřova lehkého 

záchvatu paranoie, když před ním Hitler obvinil Británii z vměšování se do gdaňských 

záležitostí a tím i ze snahy narušovat polsko-německé vztahy615 – což bylo podezření, které se 

mělo v dalších měsících stále stupňovat.616

Nicméně ani toto zdržení při zavádění protižidovských nařízení nezabránilo zapálenému 

nacionálnímu socialistovi Försterovi, aby nerozdmýchával stále intenzivnější antisemitské 

nálady.

Nakonec tak dne 10. října jeho projev odstartoval novou vlnu protižidovské hysterie, která 

vyvrcholila protižidovskými nepokoji o dva týdny později. Župní vedoucí, jenž tehdy mimo 

jiné hovořil o tom, kterak v posledních měsících:

„židovstvo je ve svých výstupech na ulicích a ve veřejných výčepních místnostech stále 

drzejší a troufalejší. Tahle cizácká chátra, mezi níž jsou zavšivení a špinaví židé, co teprve 

                                                            
611 Cit. dle BURCKHARDT: str. 64. 
612 Např. Burckhardtova jednání v Ženevě ze dne 15. září 1937. Viz 3 - Der Generalkonsul in Genf an das 

Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band V…, str. 4-5.
613 5- Vizekonsul von Grolman, Danzig, an das Auswärtige Amt in tamtéž: str. 7.
614 LEVINE: str. 443-4. BURCKHARDT: str. 69.
615 Státní tajemník Meissner zaznamenal údajný Hitlerův výbuch do oficiálního záznamu určeného pro ministra 

zahraničí Neuratha následovně: „Vůdce uvedl, že nerozumí postojům Anglie v Gdaňské otázce. Anglii může 
být jedno, jak se Gdaňsk staví k Německu; ale místo toho vždycky bezdůvodně, jen ze zlomyslnosti, zhorší 
situaci.“ Cit dle 4 – Der Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei an den Richsminister des Aswärtiges in 
(Hrsg.) ROTHFELS, Serie D, Band V…, str. 6

616 Burckhardtovo svědectví o rozhovoru viz BURCKHARDT: str. 65-69 ;srov LEVINE: str. 444.
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nedávno přivandrovali z východu, se chová, jako by byla pánem Gdaňsku,“617

přitom neopomněl o pár dní později dodat zlověstně znějící větu, že v Gdaňsku bude muset 

být židovská otázka vyřešena do jara 1938.618

Přestože výbuch protižidovského násilí v Gdaňsku časově navazoval na Hitlerovu 

zářijovou řeč na stranickém sjezdu, v níž říšský kancléř Židy označil za element rozvracející 

německé národní společenství,619 vzbudily tyto excesy dle Burckhardta v německých vládních 

kruzích vůči Försterovi jistou nelibost. Už jen proto, že po nich následovaly protesty polské 

strany, která se obávala, že by se násilnosti mohly poškodit i její obchodní zájmy.

Burckhart se tehdy prý dokonce podílel na pokusech německého ministerstva zahraničí, 

Göringa a Greisera, jehož občasné spory s Försterem začaly přerůstat do osobní roviny,620 tak 

rušivý element, jakým župní vedoucí bezesporu byl, přemístit na jiný post, pokud možno co 

nejdále od Gdaňsku, přičemž vysoký komisař navíc doufal, že spory mezi umírněným 

Greiserem a Försterem by ve svém důsledku mohly alespoň částečně oslabit gdaňské 

nacionálně socialistické hnutí a posílit tak jeho pozici.621 Nicméně celá akce se nakonec 

nesetkala s úspěchem a Förster své postavení nakonec obhájil. Zato o Greiserovi se tou dobou 

začaly v Berlíně šířit zvěsti, že má nepřijatelně propolské postoje, a proto je prý třeba jej z 

takto exponovaného místa přeložit.622

Nicméně jeden pozitivní důsledek tažení proti Försterovi přeci jen přineslo. Župní vedoucí 

musel v otázce protižidovských násilností pod tlakem Burckhardtem a polského generálního 

komisaře Chodackého alespoň částečně ustoupit, a tak již dvacet čtyři hodin po 

protižidovyských nepokojích tak vydalo vedení gdaňské nacionálně socialistické strany 

provolání, jímž se od nich veřejně distancovalo s tím, že i když zastává k Židům nepřátelské 

pozice, „žádný nacionální socialista neslouží naší věci tím, že rozbíjí výlohy v židovských 

obchodech.“623

Příslušníci opozičních stran a židovská menšina však nebyli jediní, proti nimž gdaňská 

                                                            
617 Cit. dle FISCHER: str. 338. 
618 Tamtéž: str. 338. 
619 EVANS, Richard J.: Třetí říše u moci, Praha, Plzeň 2009, str. 462.
620 BURCKHARDT: str. 74. 
621 Burckhardt dokonce šel tak daleko, že v létě 1938 žádal britskou vládu, aby zapůsobila na tisk, který měl pro 

příště mnohem pozitivněji hovořit o Greiserově i jeho vlastní činnosti ve Svobodném městě. Viz LEVINE: 
str. 446; BURCKHARDT: str. 49-51.

622 Burckhardtovo svědectví viz BURCKHARDT: str. 70-79; Tyto zprávy spojované se zvěstmi, podle nichž 
Förster hodlal ve svých rukou spojit jak úřad předsedy senátu, tak i župního vedoucího se znovu objevily v 
létě 1938. Viz 49 – Der Generalkonsul in Danzig an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, 
Band V…, str. 57

623 Cit. dle BURCKHARDT:: str. 78.
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vláda napjala své úsilí. Nyní se totiž navíc zdálo, že se naplňují obavy varšavských oponentů 

polsko-německého sbližování, neboť s tím, jak jiných oponentů ubývalo, se stále více 

zintenzivňovala perzekuce přibližně pětadvacetitisícové polské menšiny.624

V květnu 1937 tak byla z rozhodnutí gdaňského senátu zahájena likvidace polského 

školství ve Svobodném městě, přičemž děti, které až doposud navštěvovaly školy polské, 

měly od nynějška docházet do německých školních ústavů.625 Navíc byly zaznamenány i 

případy, kdy byly děti takto přehlašovány za účinné asistence policie.626 A během podzimu 

také začaly úřady polské školství odřezávat od potenciálních zdrojů příjmů, jež představovaly 

polské vzdělávací nadace.627

Terčem systematické vládní perzekuce se přitom stávala i další tribuna, která společně se 

školou hrála zásadní roli v procesu sebeuvědomování se polské menšiny – její tisk. Počet 

polských periodik v Gdaňsku sice dlouhodobě kolísal, nicméně je možné říci, že právě v 

druhé polovině let se jejich počet začal s rostoucí rychlostí ztenčovat. A tak zatímco ještě roku 

1936 vycházelo na území Svobodného města celkem 15 polských novin a časopisů, roku 1939 

jich bylo již jen pět, aby v posledních měsících před začátkem války tento počet klesl dokonce 

na pouhé tři.628 Horlivost gdaňských úřadů při snaze o zkomplikování situace polského tisku 

na území Svobodného města přitom nabývala dokonce až tragikomických rozměrů, když byli 

kupříkladu ve dnech 13. a 14. září 1937 polští poštovní doručovatelé opakovaně zadržováni 

gdaňskými policisty, kteří jim prohlíželi poštu a zabavovali polsky psané noviny.629

Symbolickým vrcholem celé kampaně proti polské menšině pak byla Försterova žádost 

polským úřadům, aby přiměly polské poslance parlamentu k rezignaci, neboť pro příště by dle 

něj měli v zákonodárném orgánu zasedat pouze nacionální socialisté. Netřeba dodávat, že 

polská strana se tímto návrhem odmítla zabývat,630 a že byl Förster svými představenými 

přinucen svá slova vzít zpět a zdůraznit, že tažení proti opozici se nijak nedotýká polské 

menšiny.631

K uklidnění situace ve Svobodném městě však nepřispívaly ani návštěvy čelných 

říšskoněmeckých politiků. Tak kupříkladu, když dne 9. května 1937 zavítal do Gdaňsku 

ministr propagandy Goebbels, měla jeho cesta jednoznačné parametry státnické návštěvy, kdy 

                                                            
624 SCHENK: Danzig… str. 18. 
625 ROMANOW: str. 43.
626 Tamtéž: str. 158; MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 339.
627 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 335.
628 ROMANOW: str. 57-59.
629 Tamtéž: str. 231.
630 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 342-343.
631 Document 74- Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 306.
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se dokonce mohlo zdát, že říšský ministr propagandy je odpoledne onoho dne ve městě 

doslova všudypřítomný. Nejenže dvakrát promluvil na veřejnosti, ale také navštívil výstavu 

gdaňských malířů, koncert berlínské filharmonie, „přátelský večer s gdaňskými umělci“ a 

večer ještě shlédl přehlídku místních jednotek SA.632 S ohledem na politiku polsko-

německého smíření se však dostal do poněkud schizofrenní situace, kdy na jednu stranu na 

veřejných shromážděních neopomněl zdůrazňovat, že „Gdaňsk je a zůstane německý“,633 aby 

na stranu druhou během pouhých osmačtyřiceti hodin musel před polským vyslancem

Lipským svá slova otevřeně dementovat.634

Podle Burckhardtových hlášení se nicméně alespoň zpočátku dařilo polsko-gdaňské vztahy 

udržovat na dobré úrovni, přičemž je nedokázaly ohrozit ani Goebbelsovy deklarace, ani 

rostoucí represe vůči některým obyvatelům Svobodného města a ani občasné tiskové 

kampaně.635 Ostatně co se toho posledního týče, odpovídal Greiser opakovaně na hromadící 

se stížnosti na protipolské články vycházející v gdaňských novinách tím, že poukazoval na 

protigdaňské články, jež pro změnu otiskovaly noviny polské.636

Nicméně právě na podzim 1937 se začaly projevovat zřejmé limity německé neústupnosti v 

gdaňské otázce, jež byly tentokrát spojeny především se snahou Varšavy spojit s právě 

projednávanou vzájemnou Deklarací o národnostních menšinách, v níž se hodlaly obě země 

ve smírném duchu vyjádřit k řešení stále ožehavé otázky minorit, oficiální potvrzení statusu 

Svobodného města ze strany Německé říše.637 Berlíne se přitom uvedenému kroku, jejž 

údajně Polsku diktovala snaha o uklidnění veřejného mínění, hodlala za každou cenu vyhnout, 

neboť jakákoliv oboustranná deklarace o Gdaňsku by Německu v jakýchkoliv případných 

snahách o změnu statusu Svobodného města pochopitelně značně svazovala ruce. Berlín se 

proto snažil se Poláky přesvědčit, že jim v této věci musí postačit dřívější Hitlerova ujištění, 

neboť by takovéto uznání Gdaňského statutu mohlo být v zahraničí chápáno jakožto 

precedent pro uznání dalších ustanovení Versailleské mírové smlouvy Hitlerovým režimem.638

Varšava se nicméně odmítala tohoto svého návrhu vzdát, a tak nakonec Neurath 

neúnavnému Lipskému, jenž s sebou vypracovaný koncept deklarace nosil na všechna 

diplomatická jednání, navrhl, že požadované ujištění o gdaňském statusu by mu nakonec 

                                                            
632 GOEBBELS: Deníky, 3. svazek…, str. 203.
633 Cit. dle tamtéž.
634 Tamtéž, str. 204.
635 BURCKHARDT: str. 73.
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mohl Hitler dát na osobní audienci, jež měla následovat po podepsání deklarace o 

národnostních menšinách. Jediný zádrhel ovšem spočíval v tom, že by tak německý kancléř 

učinil pouze ústně.639

Polská vláda přijala tento návrh s povděkem, a přestože obdobné prohlášení o Gdaňsku 

učinil již 6. září 1937 v Hitlerově jménu německý vyslanec ve Varšavě Moltke,640 a tudíž by 

kancléřovo vyjádření nemohlo vnést do vzájemných vztahů nějaké nové momenty. Němcům 

se tak nakonec podařilo dosáhnout toho, že se Varšava namísto konkrétního ujištění musela 

spokojit s jedinou obecně formulovanou větou vsunutou na samotný závěr komuniké z 

oficiálního setkání Lipského s Hitlerem: 

„Během rozhovoru bylo rovněž stanoveno, že německo-polské vztahy nebudou narušovány 

otázkami týkajícími se Gdaňsku.“641

Soukromě pak kancléř uvedl, že nehodlá měnit právně-politický status Gdaňska, že zde 

nechce při případných změnách stavět postavit Polsko před „dokonanou věc“ (tak alespoň 

reprodukoval celou schůzku Neurath, podle Lipského Hitler v tomto bodě sliboval 

respektování práv polské menšiny v Gdaňsku) a že nebude nijak narušovat polská práva ve 

městě - koneckonců, Gdaňsk byl podle něj přeci „svázán s Polskem“. Oproti tomu pouze 

požadoval, aby si „německé obyvatelstvo Gdaňsku mohlo zavést vládní systém nejvhodnější 

pro Němce.“642 Který systém tím myslel, netřeba dodávat.

Nicméně i takto vágní formulace, jež na německo-polské vztahy neměly jednoznačnější 

dopad, na druhou stranu postačovaly k tomu, aby německé ministerstvo zahraničí získalo 

další nástroj, jímž se mohlo pokoušet brzdit Försterův protipolský radikalismus643 a přimět tak 

gdaňské úřady, aby alespoň navenek spolupracovaly při udržování dobrých polsko-

německých vztahů. A skutečně se na přelomu let 1937 a 1938 dá hovořit o jistém zlepšení 

vztahů Svobodného města k Varšavě. Dne 30. prosince 1937 totiž Senát oficiálně deklaroval, 

že hodlá i nadále respektovat veškeré dohody s Polskem uzavřené644 a téhož dne pak generální 

komisař Chodacki psal do Varšavy, že Berlínu se do značné míry daří krotit Försterův 
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641 Cit. dle 18 – Deutsch-Polnische Minderheitnerklärung in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band V…, str. 23.
642 19 – Aufzeichnung des Reichministers des Auswärtigen in temtéž: str. 24; Cit. dle Document 72- Lipski to 

Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 303.
643 19 – Aufzeichnung des Reichministers des Auswärtigen in (Hrsg.) ROTHFELS, Serie D, Band V…, str. 24
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radikalismus.645 V gdaňských novinách se pak počátkem roku 1938 dokonce začaly objevovat 

články hlásající tezi, podle níž měl Gdaňsk hrát roli mostu mezi Polskem a Německem, jenž 

by těžil ze svého výhodného hospodářského postavení.646

Tato německo-polsko-gdaňská shoda pak hned v lednu úspěšně prošla dílčí zatěžkávací 

zkouškou, když se „politický systém nejvhodnější pro Němce“ rozhodl navenek manifestovat 

přeměnu Gdaňska v nacionálně-socialistický městský stát a nahradit dosavadní vlajku 

praporem se svastikou. Proti tomu se z pochopitelných důvodů postavila polská diplomacie a 

daný problém se dokonce stal jedním z témat rozhovorů, jež spolu vedli dne 13. ledna 1938 

ministři zahraničí Beck a Neurath. Německý ministr opět prezentoval názor do značné míry 

vstřícný k Varšavě, a prohlásil, že případná změna gdaňských státních symbolů je výhradně 

věcí dohody mezi Polskem a Svobodným městem a že se v této oblasti německá vláda 

nehodlá nijak angažovat.647 Koneckonců se Neurath mohl v této oblasti řídit poměrně 

nedávným precedentem, který představovalo zavedení gdaňské policejní služební vlajky v 

roce 1936, na níž také absentovala veškerá nacionálně socialistická symbolika a jejíž tvůrci se 

přidrželi oficiálních výsostných znaků Gdaňska – křížů a koruny.648 A když se za Neuratha 

postavil i Adolf Hitler, který Beckovi zopakoval své ujištění o tom, že nehodlá měnit status 

Svobodného města, bylo zřejmé, že státní vlajka v brzké době žádných změn nedozná.649

A stejně tak se měly změny vyhnout i úřadu vysokého komisaře. A to přesto, že ani Němci 

ani Poláci neviděli v této době roli Společnosti národů v Gdaňsku příliš pozitivně.

Beck s Neurathem totiž souhlasili, že vzájemné spory týkající se Svobodného města bude 

lépe řešit bez zprostředkování vysokého komisaře a to i přes to, že Burckhart na rozdíl od 

svého předchůdce „je rozumný a není malicherný.“ Vzhledem k tomu, že daný úřad podle 

názoru obou ministrů totiž stále ještě alespoň v teoretické rovině disponoval celou řadu 

pravomocí, jež mohl využít při vměšování se do gdaňských záležitostí, bylo třeba spíše zvážit, 

zda by nebylo lepší, jej zcela zrušit – přičemž se nyní zdálo, že je to spíše Beck a nikoliv jeho 

německý protějšek, kdo se vlivu Společnosti národů a jejího zástupce na Gdaňsk obává více. 

Avšak pro neshody mezi Varšavou a Berlínem o případném dalším postavení Společnosti 
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Minister von Neurath in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 325.
648 KLIMEŠ, BEUTEL, FABRETTO: str. 13.
649 Document 77 – Report on the Conversation of Foreign Affairs Minister Beck with Chancellor of the German 

Reich Hitler in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 334; 19 – Aufzeichnung des Reichministers des Auswärtigen in 
(Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band V…, str. 34.



123

národů v Gdaňsku nakonec tato jednání nevedla k žádným konkrétním výsledkům.650

Německé diplomacii navíc záhy vyvstal v Gdaňsku mnohem větší problém než Společnost 

národů. Spolu se zahraničně politickými úspěchy Berlína totiž stoupalo i Försterovo 

sebevědomí a župní vedoucí byl stále méně ochoten vázat se instrukcemi ministerstva 

zahraničí vyžadujícími přísnou sebekázeň a udržování korektních vztahů s Varšavou. A tak se 

kupříkladu krize spojená s připojením Rakouska v březnu 1938 v Gdaňsku bezprostředně 

odrazila ve Försterově rostoucí prostořekosti, kdy již v únoru župní vedoucí veřejně prohlásil, 

že nacifikace města byla plně dokončena a že zahraniční politika Svobodného města bude pro 

příště určována výhradně Berlínem.651

Koneckonců Förster si od změn, jež se dávaly ve středoevropském prostoru do pohybu, 

sliboval nejen brzké znovupřipojení Gdaňsku k Říši, ale i svůj další postup ve stranické 

hierarchii. Podle Burckhardtova svědectví se totiž právě v únoru spekulovalo o tom, že 

faktický vládce Gdaňsku bude v brzké době přesunut na vyslanecký post do Vídně a uvolní 

tak své místo Greiserovi. Jenže události záhy získaly takovou dynamiku, s jakou ani Förster 

nepočítal, a tak dříve, než mohlo být o jeho vyslání definitivně rozhodnuto, vstoupila do 

alpské republiky německá armáda a jakýkoliv diplomatický personál v Rakousku byl rázem 

zcela nepotřebný. Zklamání to přitom nepředstavovalo jen pro Förstera, který si svou frustraci 

opakovaně vybíjel jak při svých veřejných vystoupeních, tak i na svých spolupracovnících, 

ale i pro další osoby ve vedení Svobodného města, které marně přemítaly o tom „jak krásně 

by se mohla změnit politická atmosféra v Gdaňsku, kdyby tu Förster nebyl.“652

Župní vedoucí se tak podle v Burckhardta fakticky stal jakýmsi peškem, jehož se na jednu 

stranu gdaňské stranické orgány pokoušely zbavit s tím, že by přeci jen mohl být přeložen do 

Vídně, tentokrát jakožto říšský komisař, zatímco nový ministr zahraničí Joachim von 

Ribbentrop se jej pro změnu od někdejšího Rakouska snažil udržet co nejdál, neboť gdaňský 

župní vedoucí pro něj byl člověkem „s příliš velkým temperamentem pro sousedství s Italy a 

Čechy.“653

Nakonec se sice Förster přeci jen smířil s tím, že ještě nějakou dobu setrvá ve Svobodném 

městě, avšak nyní se rozhodl pevně sevřít i kormidlo gdaňské zahraniční politiky a pro příště 

vystupovat jakožto hlavní představitel Svobodného města v cizině. V květnu tak neoficiálně 
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zavítal do Polska, kde se setkal s ministrem Beckem a komisařem Chodackým,654 před nimiž 

nejenže znovu neúspěšně rozvedl svou ideu obohacení gdaňské vlajky o svastiku,655 ale také 

jim nastínil, jak by si představoval nové gdaňské volby, jejichž konání bylo plánováno na rok 

1939. Ty by podle něj již neměly mít ani formální podobu typického volebního aktu, ale spíše 

by se mělo jednat o jakési referendum o některé z aktuálních otázek. A poté, co Becka ujistil, 

že tím nijak nebudou ohrožena polská menšinová práva, vyjádřil polský ministr zahraničí, 

věrný své politice nevměšování, s touto vizí svůj souhlas. Ve své vstřícnosti k Försterovi ve

věcech, jež se nijak nedotýkaly polských záležitostí, přitom šel Beck až tak daleko, že 

„vyjádřil pochopení“ pro nacionálně socialistické snahy zbavit Židy ekonomického vlivu i v 

gdaňském přístavu, jenž nepodléhal přímo městu, ale Radě přístavu.656

V létě 1938 pak Förster, taktéž neoficiálně, navštívil Velkou Británii, kde se setkal mimo 

jiné s ministrem války Lesliem Hoare-Belishou či poslancem a pozdějším premiérem 

Winstonem Churchillem,657 přičemž předmětem jejich rozhovorů byla nejen situace v 

Gdaňsku, ale i další problémy evropské politiky včetně postavení sudetoněmecké menšiny. A 

netřeba dodávat, že župní vedoucí rozhodně nepatřil k těm, kteří by se v těchto sporech stavěli 

za Československou republiku. 

Förster ovšem ani zdaleka nebyl jedinou osobou, která v léta a na podzim 1938 spojila své 

neformální cesty se snahou nějak přispět k řešení gdaňského problému. Na své jachtě 

Enchantress Tak kupříkladu do Svobodného města připlul britský první lord admirality Alfred 

Duff Cooper,658 jenž se zde setkal s Burckhardem. Komisař podle Cooperových vzpomínek 

přitom tehdy vykazoval poněkud neobvyklou náladu kombinující prvky pesimismu a 

nezdravého optimismu, kdy sice sám sebe označoval za „ducha reprezentujícího vzpomínku 

na Společnost národů,“ ale jedním dechem přitom dodával, že nacistický režim se může 

zreformovat a že v něm postupně převládnou méně násilné a umírněnější prvky.659

S Burckhardtem se v této době setkal i ministr Beck, který se pro změnu rozhodl strávit 

část své dovolené v Gdaňsku u Chodackého660. Během těchto jednání se vysoký komisař 

patrně nenacházel v tak zádumčivé náladě, neboť s Beckem věcně rozmlouval o 
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diplomatickém postavení Polska661 a podle některých náznaků i o situaci německé menšiny na 

polském území, což by naznačovalo, že již přistoupil na to, že do agendy svého úřadu zařadí i 

zprostředkování mezi oběma státy.662

Vysoký komisař nicméně záhy musel čelit zcela jiným problémům než přemítání o svém 

postavení či urovnávání sporů mezi Berlínem a Varšavou. Dostal se totiž do hledáčku župního 

vedoucího Förstera, který jej vinil z toho, že byl na stranickém sjezdu v září 1938 ostře 

kritizován maršálem Göringem.

Ministru letectví, který stále projevoval o Gdaňsk eminentní zájem, se totiž na přelomu září 

a srpna začaly na stole hromadit z nejrůznějších zdrojů pocházející stížnosti na Försterovo 

stále radikálnější jednání. 

Pětadvacátého srpna tak Göringovi polský vyslanec Lipski diplomaticky sdělil, že i když 

jsou jednání s Försterem „uspokojivá“, preferuje Varšava přeci jen jednání s Greiserem, a že v 

Gdaňsku působí „elementy nepřátelské polsko-německému sblížení.“663 Na župního 

vedoucího stěžoval i Greiser664 a když se pak navíc v tisku objevily útoky na představitele 

polského státu, které hrozily během vrcholící sudetoněmecké krize zhoršit vztahy s Varšavou 

a za jejichž iniciátora byl považován právě Förster, došla jednomu z nejvýše postavených 

mužů Třetí říše definitivně trpělivost. Takže když Göringa sedmého září ve věci těchto článků 

znovu vyhledal Lipski, uklidnil jej ministr s tím, že si župnímu vedoucímu již výslovně vytkl, 

že „komplikuje polsko-německé vztahy“.665

Podle Burckhardtových vzpomínek se nicméně při jednání s Försterem Göring zdaleka 

nedržel takto diplomatického tónu a navíc Försterovi, který byl při své známé prchlivosti 

schopen v předvečer možné války s Československem vyprovokovat diplomatickou roztržku s 

Polskem či rozvrátit poměry mezi špičkami gdaňského nacionálně socialistického hnutí, na 

závěr raději sdělil, že stížnosti na něj pocházejí právě od vysokého komisaře, neboť případný 

střet župního vedoucího s Burckhardtem nemohl mít nijak fatální důsledky.

Tento Göringův krok se ukázal jako kromobyčejně prozíravý, neboť Försterova reakce byla 

přesně taková, jaká se dala předpokládat. Rozzuřený a ponížený župní vedoucí okamžitě po 

návratu do Gdaňska svolal senát a všem jeho členům, jakož i všem vyšším úředníkům 
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Svobodného města výslovně zakázal jakkoliv se s vysokým komisařem stýkat. Na hlavu 

nepřítomného Burckhardta, jehož dříve respektovaná nestrannost byla pro Förstera náhle jen 

„mýtem“, se přitom snesla celá řada hrozeb a urážek.

V první chvíli se mohlo zdát, že tak Burckhardta čeká Lesterův osud. Nicméně stačilo, aby 

se po tomto výstupu i vysoký komisař obrátil na Göringa a hrozící drama se rázem proměnilo 

ve frašku.

Poté, co Burckhartdův list Göring počátkem října obdržel, okamžitě vyzval Förstera, aby se 

k němu znovu dostavil - a neuplynulo ještě dalších dvacet čtyři hodin a pokorně se tvářící 

Förster, jehož nové setkání s ministrem letectví ani tentokrát nepatřilo k těm nejpříjemnějším, 

se osobně objevil u Burckhardta a omlouval se mu, že uvěřil nepravdivým informacím, a 

sliboval, že se jednalo o poslední incident svého druhu.666

Nicméně skutečnost, že Evropa se v září 1938 ocitla na prahu německo-československé 

války, se do života Svobodného města promítla i jinak než opakovaným Göringovým 

zdůrazňováním nezbytnosti zachování dobrých německo-polských vztahů.

Pomineme-li ne zcela zdokumentovanou skutečnost, že se komisař Burckhardt se v září 

1938 zapletl do plánovaného vojensko-úřednického spiknutí, jehož cílem bylo v případě 

vypuknutí války svrhnout Adolfa Hitlera, když pomáhal spiklencům vytvořit diplomatické 

krytí převratu, ovlivnil atmosféru ve Svobodném městě především fakt, že v událostech z 

druhé půlky září 1938 nakonec Polsko vystoupilo na straně Německa. Vztahy mezi místními 

Poláky a Němci se tak krátkodobě výrazným způsobem zlepšily a německá většina, která 

podle hlášení místních informátorů mnichovskou dohodu chápala jakožto „Hitlerův 

stoprocentní úspěch,“667 se dokonce začalo poněkud přívětivěji chovat k polské posádce na 

Westerplatte. Zástupce jejího velitele, kapitán Dąbrowski, tak později vzpomínal, že právě ve 

dnech bezprostředně následujících po mnichovské konferenci utrpěl lehčí šok, když mu 

gdaňští vojenští policisté začali vzdávat čest, ačkoliv kdykoliv jindy jimi byl jakožto 

příslušník ozbrojených sil cizího státu ostentativně ignorován.668

Polská vláda přitom doufala, že se jí podaří využít německou expanzi ve svůj prospěch. 

Zatímco připojení Rakouska k Německu ještě vnímala jen jakožto pro ni žádoucí odklon 

zájmů Německé říše od případné revize společných hranic a anexe Gdaňsku jihovýchodním 

směrem,669 hodlala mnichovskou krizi již využít k tomu, že výměnou za svou neutralitu v 

                                                            
666 BURCKHARDT: str 124-5.
667 EVANS: Třetí říše…, str. 542.
668 DĄBROVSKI: str. 75.
669 WILLIAMSON, David G.: Zrazené Polsko, Brno 2010, str. 46.
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případě izolované československo-německé války přiměje Hitlerův režim k celé řadě ústupků, 

mezi nimiž mělo figurovat i oficiální uznání polsko-německé hranice a polských práv v 

Svobodném městě.670 Lipski tak v této věci jednal s Göringem, od nějž se mu dostalo 

nezávazného ujištění, že v dohledné době skutečně bude vypracována polsko-německá 

deklarace o Gdaňsku, v níž budou Polsku z německé strany ve Svobodném městě výslovně 

přiznána ta ekonomická práva, jež jsou „zásadní“ pro rozvoj polského státu,671 a dokonce se 

mu celou záležitost podařilo přednést samotnému Hitlerovi.672

Je tedy zřejmé, že Mnichovská dohoda, která přišla dříve, než mohli Poláci z Němců 

vymámit cokoliv krom nezávazných slibů, představovala pro Varšavu dokonalou blamáž, kdy 

se Německu podařilo vyřadit ze hry jeden ze sousedních států, aniž by si nějak svázalo ruce 

jakýmikoliv závazky vůči Polsku. A trpké ovoce tohoto svého neúspěchu měla Varšava již 

záhy pocítit nejen na mezinárodním poli, ale i v Gdaňsku samotném. 

Ostatně uplynulo jen několik málo dní a Förster, jehož sebevědomí předtím zchlazené 

Göringovými výčitkami po obsazení Sudet německou armádou opět vzrostlo, se na veřejnosti 

nechal slyšet, že „Všechno jde popořadě: zaprvé osvobození Sárska; za druhé Rakousko; za 

třetí Sudetští Němci a za čtvrté, no, však vy mi rozumíte.“673

                                                            
670 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy…, str. 855.
671 Viz Document 96 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 40; CIENCIELA: str. 57.
672 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign policy…. str. 856.
673 Cit. dle FISCHER: str. 472.
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7. Gdaňsk v předvečer druhé světové války.

7. 1. Německé požadavky a tažení proti menšinám

Již krátce po uzavření mnichovské dohody začalo být zřejmé, že dalším terčem německých 

teritoriálních požadavků má být Polsko. Nemělo se přitom jednat o úplnou likvidaci polského 

státu., jako tomu bylo v případě Rakouska a fakticky i Československa, ale spíše o revizi 

hranic, jež by zdůraznily německou dominanci ve střední Evropě a podřídily Varšavu politice 

Berlína. Jisté německé teritoriální požadavky v tomto směru sice padaly již dříve, nicméně 

vždy se jednalo buď o nezávazné návrhy, či dotazy, které bylo možno pominout výmluvným 

diplomatickým myšlením.674

Oběd, na nějž dne 24. října pozval nový německý ministr zahraničí Joachim von 

Ribbentrop polského vyslance Lipského, tak odstartoval zcela novou éru vzájemných vztahů.

Rozhovor, který byl zpočátku zaměřen především na řešení situace, která na jižních 

polských hranicích vznikla v důsledku mnichovské dohody a následného částečného rozpadu 

Československa, se záhy z Ribbentropova popudu zaměřil na to, jak dosáhnout: „generálního 

vyřízení všech možností k třenicím. Bylo by to korunou díla zahájeného maršálem Piłsudkým 

a Vůdcem.“ 675

Načež ihned Lipskému nastínil svou představu o tomto vyrovnání „ve velkých rysech“:

„1. Gdaňský svobodný stát se vrací k Německé říši.

2. Koridorem by byla zřízena exteritoriální říšská dálnice patřící Německu, jakož i 

rovněž exteritoriální vícekolejná železniční trať.

3. Polsko dostane na gdaňském území rovněž exteritoriální dálnici a železnici a svobodný 

přístav.

4. Polsku bude zaručen odbyt jeho zboží na gdaňském území.

5. Oba národy uznávají své společné hranice (záruka) nebo oboustranná území.

6. Německo-polská smlouva se prodlužuje o 10 až 25 let.

7. Obě země připojují ke své smlouvě konzultační doložku.“676

                                                            
674 Tak kupříkladu o možném řešení gdaňské otázky připojením města k Německu, za což by se Polsku dostalo 

kompenzací na úkor Litvy či sovětské Ukrajiny hovořil Göring se zástupci Varšavy již roku 1935. Viz 
MIKOS: Wolne miasto… str. 301.

675 Cit. dle Č. 15 (197) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, Berchtesgaden, 24. října 
1938 in 100 dokumentů… str. 51.

676 Cit. dle tamtéž: str. 51-52.
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Jak je zřejmé, znamenalo by přistoupení na těchto sedm bodů jednoznačný ústupek 

z polské strany, která měla „vyměnit skutečná práva (tj. polskou pozici v Gdaňsku – pozn. 

TB) za pouhé garance.“677 Navíc by Německo ziskem Gdaňsku mohlo svým dělostřelectvem 

kompletně zablokovat vjezd do gdyňského přístavu a tím i polský přístup k moři.678 Není se 

tedy co divit hlasům, které právě tyto požadavky, doprovázené nabídkou intenzivnější 

spolupráce v koloniální a židovské otázce,679 chápou jakožto první krok na zamýšlené cestě k 

přeměně Polska na německý vazalský stát.680

Lipski tak pochopitelně v odpovědi na Ribbentropovy požadavky obratem poukázal na 

Hitlerovo vyjádření o Gdaňsku ze dne 5. listopadu 1937, v němž se kancléř zavázal neměnit 

status Svobodného města, zdůraznil důležitost přístavu pro Polsko a poukázal na to, že se 

Varšava jednoznačně drží zásady nevměšování se do gdaňských vnitřních záležitostí. Na 

závěr pak Lipski podle svých vlastních slov dodal, že nevidí „žádnou možnost uzavření 

dohody, jež by předpokládala sjednocení Svobodného města s Německem.“681 I když zde je 

nicméně třeba poukázat na to, že takto kategorické vyjádření německý zápis z porady, který 

byl zveřejněn později pro propagandistické účely, neobsahuje. Na druhou stranu je však i 

z něj je zřejmé, že nápad urovnat německo-polské vztahy nevzbudil u Lipského právě 

nadšení.682

Polské i německé svědectví o uvedeném setkání se nicméně shodují v tom, že Lipski 

přislíbil tlumočit výše zmíněné požadavky Beckovi, přičemž na jeho závěr se Ribbentrop 

pokoušel získat si polskou přízeň prohlášením, že by oplátkou za polský souhlas s německými 

návrhy projevil Berlín určitou benevolenci při řešení otázky nejvýchodnější části někdejšího 

Československa – Karpatské Ukrajiny,683 kde Polsko hodlalo získat společnou hranici 

s Maďarskem.684

                                                            
677 WILLIAMSON: str. 50.
678 No. 126 - M. Léon Nöel, French Ambassador in Warsaw to M. Georges Bonnet, Minister for Foreign Affais 

in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 160-161.
679 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 88.
680 KORNAT, Marek: Choosing Not to Choose in 1939: Poland´s Assessment of the Nazi-Soviet Pact, in The 

International History Review, No. 4, 2009, str. 775.
681 Cit. dle Document 124 – Note Concerning Ambassador Lipski´s Conversation with Reich Minister pf 

Foreign Affairs von Ribbentrop at Berchtesgaden on October 24, 1938 in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 454-5.
682 Č. 15 (197) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, Berchtesgaden, 24. října 1938 in 

100 dokumentů… str. 52.
683 Území dříve známé jako Podkarpatská Rus, dnešní Zakarpaská oblast Ukrajiny.
684 Tamtéž: str. 52-3; Document 124 – Note Concerning Ambassador Lipski´s Conversation with Reich Minister 

of Foreign Affairs von Ribbentrop at Berchtesgaden on October 24, 1938 in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 454-
455.
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Lipski skutečně ještě týž den o těchto návrzích informoval Becka, nicméně stejně rychle se 

o nových Ribbentropových požadavcích dozvěděl i župní vedoucí Förster, který zrovna 

meškal v Německu. A přestože se o konkrétních podrobnostech uvedeného jednání nikde 

nešířil, všiml si i vysoký komisař, že vůdce gdaňských nacistů byl po svém návratu do 

Gdaňska rázem „plný optimismu, během hovorů se svými přáteli mluvil o šťastné budoucnosti 

a ,blízkém osvobození.´“685

Ve Varšavě mezi tím ministerstvo zahraničí horečně sestavovalo instrukce, kterými měl být 

Lipski na dalším jednání s Ribbentropem vybaven. Jak se dalo očekávat, Beckův úřad nijak 

nepočítal s předáním Svobodného města Německu. Na místo toho nadřízení nabádali 

Lipského, ať se pokusí u říšské vlády s poukazem na historické, ekonomické a vnitropolitické 

argumenty prosadit přeměnu Gdaňsku na německo-polské kondominium, v němž by byl 

minimalizován vliv Společnosti národů.686 Co se pak samotné exteritoriální dálnice a 

železnice týče, připouštěl Beck v této věci další jednání, jež by mohla vést k uspokojivému 

kompromisu, pokud nebudou spojována s otázkou Svobodného města.687

Tento plán řešení gdaňské otázky přitom Beck prezentoval i Burckhardtovi, který jej měl 

podle jeho představ v Berlíně prosazovat jakožto součást polského plánu na definitivní 

urovnání vzájemných sporů.688

Je tedy zřejmé, že se tímto návrhem polský ministr zahraničí fakticky vrátil k plánům z 

poloviny třicátých let, nicméně otázkou zůstává, do jaké míry tyto propozice reflektovaly 

změněnou realitu přelomu let 1938 a 1939, kdy byla stále zřetelnější německá aspirace na 

post hegemona minimálně středoevropského prostoru, kdy Berlín dával najevo, že se nijak 

nehodlá vázat dříve uzavřenými smlouvami. Navíc polská diplomacie, která opakovaně 

deklarovala, že považuje Gdaňsk za lakmusový papírek polsko-německých vztahů, mohla na 

základě této premisy spolehlivě dedukovat, že Ribbentropovy požadavky na anexi 

Svobodného města jsou první vlaštovkou věštící v případě polské neústupnosti prudké 

zhoršení vzájemných vztahů.689

Příčinou, proč Varšava v této chvíli ještě doufala, že se jí podaří vyřešit gdaňský problém 

na bázi kompromisu, který by ponechal polskou pozici nedotčenou, zatímco Německo by 

                                                            
685 Cit. dle BURCKHARDT: str. 159.
686 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy…, str. 854; BURCKHARDT: str. 174.
687 MICKIEWICZ: str. 60; Document 129 – Lipski to Beck - poznámka na konci textu in (ed.) 

JĘDRZEJEWICZ: str. 474-5; Č. 17 (200) Vůdcova rozmluva s polským ministrem zahraničí Beckem za 
přítomnosti říšského ministra zahraničí, německého velvyslance ve Varšavě a polského velvyslance v 
Berlíně, Berchtesgaden, 5. ledna 1939 in 100 dokumentů…str. 58.

688 BURCKHARDT: str. 161.
689 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig…, str 75.
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mohlo být uspokojeno na úkor Společnosti národů, byl názor rozhodujících představitelů 

polské diplomacie, že značná část vedení Třetí říše nesdílí Ribbentropův pohled na řešení 

polsko-německých vztahů. Beck se tak domníval, že se gdaňská otázka stala předmětem sporu 

mezi dvěma skupinami předáků nacistického Německa.690 Jedna z nich, reprezentovaná podle 

něj například Försterem, usilovala o okamžitou anexi Svobodného města, zatímco druhá, 

seskupená okolo Hermanna Göringa a východopruského župního vedoucího Ericha Kocha, 

plánovala nejprve Polsko těsně připoutat k Německu a až poté jej celé posunout směrem na 

východ, kdy by Německu připadl Gdaňsk, koridor i Poznaňsko, zatímco polský stát by získal 

část sovětského území. Vzhledem k tomu, že Ribbentrop výše zmíněné návrhy prezentoval 

vždy jen jakožto svou iniciativu.691 pak ve Varšavě převládalo mínění, že tuto druhou pozici 

stále ještě zastává i Adolf Hitler.692 Poláci tak počítali s tím, že užitím zdržovací taktiky 

nakonec obrátí spor obou skupin ve svůj prospěch, neboť Německo si nebude moci dovolit 

mít jednoznačně negativní vztahy jak s Polskem, tak i se Sovětským svazem.693

Druhým důvodem, proč Poláci místo prostého zamítnutí německých požadavků uvedené 

protinávrhy vypracovali, pak byla jejich snaha udržet si v jednáních o gdaňské otázce 

iniciativu. Vzhledem k ústupnosti západních mocností vůči německým požadavkům, jež se 

nejmarkantněji projevila při nedávném podpisu mnichovské dohody, panovaly na polském 

ministerstvu zahraničí obavy z toho, že Velká Británie ve spolupráci s jinými mocnostmi a bez 

jakékoliv konzultace s Varšavou přiměje Společnost národů ke zrušení postu vysokého 

komisaře a stažení se z Gdaňsku.694 Tomu se Polsko z pochopitelných důvodů pokoušelo 

zabránit,695 neboť by jeho vyloučením z jednání o Svobodném městě pochopitelně výrazně 

klesla jeho váha na diplomatickém poli.696

Obavy z takovéhoto kroku západoevropských velmocí přitom nebyly v žádném případě 

nepodložené. Vždyť jak sama Společnost národů, ta i Rada tří, v níž Británie i Francie 

zasedaly, se v souvislosti s opakovaným porušováním gdaňské ústavy vážně zaobíraly 

možností Burckhardtova odvolání z Gdaňska.697 V nejvyšších patrech britské politiky přitom 

kolovaly nejrůznější návrhy - od pouhého zrušení úřadu Vysokého komisaře, jehož pravomoci 

                                                            
690 Prakticky totožný názor zastával i vysoký komisař Burckhardt. Viz BURCKHARDT: str. 140.
691 BURCKHARDT: str. 175.
692 MICKIEWICZ: str. 60.
693 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 91.
694 Přehled těchto názorů viz 118 – Der Generalkonsul in Danzig an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: 

Serie D, Band V…, str. 126-7.
695 Např. 123 – Der Generalkonsul in Genf an das Auswärtige Amt in tamtéž: str. 137.
696 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 85.
697 BURCKHARDT: str. 148.
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měli převzít zástupci Rady tří,698 až po úplnou rezignaci Společnosti na všechna její práva v 

Gdaňsku, přičemž Burckhardt by ve městě dále setrval jen jakožto soukromý prostředník pro 

následná polsko-německá jednání.699 Britský ministr zahraničí Halifax pak dokonce plánoval, 

že k tomu dojde v polovině ledna 1939 a teprve až polské protesty ho údajně přiměly toto 

stanovisko přehodnotit.700

Celá situace se vyhrotila do té míry, že Švédsko dokonce pohrozilo svým vystoupením z 

Rady tří,701 pokud se vysoký komisař ze své dovolené, jíž nastoupil na počátku roku 1939, v 

únoru vrátí zpátky do Gdaňsku a svůj úřad začne znovu vykonávat.702 Udržet se na svém 

postu nicméně v této situaci Burckhardtovi paradoxně pomohla podpora, jíž mu poskytli 

Greiser s Fösrterem, kteří na základě direktiv z Berlína prezentovali instituci vysokého 

komisaře jakožto stabilizační prvek, který posiluje mezinárodní legitimitu gdaňské vlády a 

zmírňuje neshody mezi Poláky a vládou Svobodného města.703

Existují tak náznaky toho, že ve snaze předejít výše zmíněným katastrofickým scénářům 

zvažovala sama polská diplomacie na přelomu let 1938 a 1939 úplnou likvidaci Svobodného 

města jako takového a jeho rozdělení mezi Polsko a Německo, kdy by Berlín získal samotné 

město, jehož ekonomický význam pro Varšavu setrvale klesal, zatímco relativně málo 

osídlená území na jih a na západ od něj by připadla Polsku, které by tak zabezpečilo své 

přístupové cesty ke Gdyni. Nicméně i v této situaci představoval uvedený kompromis nejzazší 

mez toho, kam byli Poláci ochotni zajít.704

Za takovéto situace tedy dne 19. listopadu 1938 předstoupil Lipski před Ribbentropa, aby 

mu představil odpověď, s jejíž pomocí hodlalo polské ministerstvo zahraničí získat při 

                                                            
698 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig… str. 84.
699 BURCKHARDT: str. 145-6.
700 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy… str. 860.
701Švédsko bylo rovněž jediným severským státem, jehož tisk v této době reflektoval situaci v Gdaňsku. 

Uvedená skutečnost byla mimo jiné zapříčiněna tím, že se tato země během třicátých let stala častým cílem 
gdaňské levicové emigrace, za jejíhož přispění v místní společnosti vzrůstal zájem o dění na druhé straně 
Baltu. Vzhledem k tomu, že v důsledku působení těchto osob začaly ve švédském veřejném mínění převládat 
názory odsuzující německou politiku vůči Svobodnému městu, rozhodl se nacionálně socialistický režim 
zintenzivnit svou propagandu ve skandinávských zemích. Ta se přitom již neomezovala pouze na mediální 
ofenzivu, ale její součástí byly i zájezdy do Gdaňska určené pro představitele švédské intleigence, kteří se 
během nich měli setkávat s představiteli města, přičemž jim byl názorně demonstrován jeho německý 
charakter. Celá akce měla nicméně značně rozporuplné výsledky. Ve skandinávských zemích sice vzrostlo 
povědomí o národnostních poměrech v Gdaňsku a oprávněnosti jeho případného anexe, nicméně na druhou 
stranu veřejnost v těchto státech nepřestávala odsuzovat necitlivý a útočný postup Německa vůči Polsku, 
které podle ní chtělo především zbavit přístupu k Baltskému moři. – viz KOSZEL, Bogdan: The attitude of 
the Scandinavian countries to Nazi Germany´s war preparations and its aggresion on Poland in (eds.) LANE, 
Thomas, HIDEN, John: The Baltic and the Outbreak of the Second World War, Cambridge, 1992 str. 125-7.

702 BURCKHARDT: str. 148.
703 Tamtéž: str. 183; LEVINE: str. 449.
704WEINBERG, Gerhard: Stages to War: Response in The Journal of Modern History, No 2, 1985, str. 319.
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jednáních s Německem alespoň trochu času. Nejprve tedy přednesl celou řadu argumentů ve 

prospěch polské přítomnosti ve městě, načež dodal, že: 

„jakákoliv snaha o začlenění Svobodného města do Říše nevyhnutelně povede ke konfliktu 

– a to nejen místnímu, ale také takovému, jenž bude ohrožovat celkové německo-polské 

vztahy.“705

Ribbentropa ovšem takovéto „rozvláčné vývody“706 polského ambasadora nijak 

neuspokojily a ve své odpovědi uvedl: 

„Stanoviska ministra zahraničí Becka lituji… Podkladem mého podnětu byl úmysl dát 

německo-polský poměr na trvalou a neměnnou základnu a odstranit všechny jen možné třecí 

body…. Prohlásil jsem (o Beckově návrhu o přímých polsko-německých jednáních o 

Gdaňsku – pozn. TB), že k němu nechci zaujmout konečné stanovisko, že se mi však jeho 

návrh nezdá lehce uskutečnitelný.“707

Přestože Lipského svědectví z uvedeného jednání se nese v poněkud optimističtějším 

duchu, je i z něj patrné, že zdržovací taktika se přes dílčí úspěchy nenaplňuje naděje do ní 

vkládané, neboť Ribbentrop nyní hodlá celé jednání posunout na úroveň ministrů zahraničí.708

I s tím však nakonec Beck počátkem prosince souhlasil, neboť se domníval, že při osobním 

jednání bude moci objasnit „nedorozumění,“ k nimž ve vzájemných vztazích docházelo, celou 

diskusi tak poněkud uklidnit.709

Ve skutečnosti však byla trpělivost německé strany mnohem menší, než si byli Poláci, 

kteří dopřávali sluchu chlácholivým slovům německého vyslance ve Varšavě Moltkeho710 a 

zprávám generálního komisaře Chodackého,711 ochotni připustit. A tak se již několik dní poté, 

co Beck Ribbentropovy návrhy osobně odmítl, v Berlíně začaly oprašovat a aktualizovat 

                                                            
705 Cit. dle Document 127 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 466.
706 Cit dle Č. 16 (198) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, 19. listopadu 1938 in 100 

dokumentů… str. 55.
707 Cit. dle Tamtéž: str. 55-56.
708 Document 127 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 467-8.
709 Document 129 – Lipski to Beck - poznámka na konci textu in tamtéž: str. 474-5.
710 Hitler´s Hesitation as to the Direction of Attack in tamtéž: str. 509-510.
711 Koncem prosince kupříkladu Chodacki své nadřízené informoval, že Förster mění své názory na Poláky a že 

jim dokonce přiznává některé kladné vlastnosti, jež u Němců nenachází. Viz PRAŻMOWSKA: The role of 
Danzig…, str. 90.
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plány na bleskové vojenské obsazení Svobodného města.712 Poměrně paradoxní je přitom 

fakt, že jeden z těchto plánů, jejž měl velitel německého pozemního vojska generál Walhter 

von Brauchitsch připraven ještě na jaře 1939, počítal s obsazením Svobodného města až po 

předchozí tajné dohodě s polskou vládou, jíž by tento krok měl poskytnout možnost, jak se 

vzdát svého postavení v přístavu bez dlouhých diplomatických jednání, kde by polská vláda 

musela své ústupky obhajovat před domácím veřejným míněním. Ovšem Německo bylo 

připraveno i na, z jeho pohledu méně pravděpodobnou, eventualitu, že se jeho východní 

soused nakonec zcela odmítne Gdaňsku vzdát – pro tento případ měl Brauchitsch připraveny i 

plány na plnohodnotnou válku s Polskem.713

Beck se přitom o vážnosti situace mohl přesvědčit hned 5. ledna 1939, kdy mu poskytl 

audienci Adolf Hitler. Na ministrova vyhýbavá slova totiž odpověděl říšský kancléř zcela 

jednoznačně:

„Je třeba odchýlit se od starých šablon a hledat zde řešení na zcela nových cestách. Tak si 

lze např. v případě Gdaňsku představit řešení, podle něhož by toto město podle vůle svého 

obyvatelstva bylo politicky opět přivedeno do německého společenství, přičemž by 

samozřejmě musely být plně chráněny polské zájmy, zvláště v oboru hospodářském…. Gdaňsk 

je německý, zůstane vždy německý a připadne dříve či později Německu.“714

Beckovi tak nyní bylo zřejmé, že řady stoupenců okamžité anexe Svobodného města se 

nyní rozšířily i o samotného Hitlera a že tak nejenže Polsko před otázkou odevzdání 

Svobodného města Německu stane mnohem dříve, než se mohlo před několika týdny zdát, ale 

že tento spor možná kvůli neústupnosti obou stran přeroste v německo-polskou válku.715

O den později pak polskému ministru zahraničí německou neochotu slevit ze svých 

požadavků potvrdil i Ribbentrop, když na Beckovo opakované poukazování na složitost 

definitivního řešení statusu Gdaňska suše zopakoval své návrhy z minulého října s tím, že 

právě na nich bude ustanoven „konečně, rozsáhle a velkoryse vzájemný poměr.“716

A změnu nepřineslo ani další kolo jednání mezi oběma ministry, jež se konalo 26. ledna ve 

                                                            
712 BURCKHARDT: str. 177.
713 MICKIEWICZ: str. 60-1.
714 Cit dle Č. 17 (200) Vůdcova rozmluva s polským ministrem zahraničí Beckem za přítomnosti říšského 

ministra zahraničí, německého velvyslance ve Varšavě a polského velvyslance v Berlíně, Berchtesgaden, 5. 
ledna 1939 in 100 dokumentů…str. 58-9.

715 PRAŻMOWSKA: The role of Danzig…, str. 92.
716 Cit dle Č. 18 (201) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským ministrem, zahraničí Beckem, Mnichov, 

6. ledna 1939 in 100 dokumentů…str. 62.
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Varšavě. Naopak – Ribbentrop zde začal svému protějšku fakticky vyhrožovat, když 

opakovaně zdůrazňoval, že německé požadavky jsou mimořádně umírněné a že britská a 

francouzská veřejnost by podpořila nejen německou anexi Gdaňska, „ale přinejmenším též 

koridoru.“717 Jediným diplomatickým vítězstvím, jehož se Beckovi během těchto hektických 

jednání podařilo dosáhnout, tak bylo Ribbentropovo ujištění, že pokud by se Společnost 

národů skutečně vzdala svých pravomocí na gdaňském území, konzultovala by německá 

strana s Varšavou své následné kroky.718

Toto ujištění je také důkazem přetrvávajícího německého přesvědčení, že gdaňská otázka 

bude moci být řešena dohodou. Té sice mělo být dosaženo i za cenu vyhrožování válkou, 

nicméně říšská vláda stále ještě počítala s tím, že Polsko přistoupí na německé návrhy a 

nakonec se stane poslušným satelitem Berlína.719 Koneckonců tomuto přístupu odpovídalo i 

chování německých vládních míst. Dne 21. března tak Ribbentrop Polsku zopakoval své 

požadavky, aniž by k nim cokoliv přidal, či je naopak zmírnil720 a o dva dny později zaslal 

Moltkemu do Varšavy instrukce, podle nichž by v případě přijetí těchto návrhů mohlo Polsko 

počítat s německou podporou v zahraničněpolitických otázkách včetně „obrany proti 

bolševismu.“721 A Göring mezi tím v Berlíně uklidňoval Lipského, že on sám ekonomickou 

provázanost Gdaňsku s Polskem považuje za nezpochybnitelnou.722 Koneckonců si všichni, 

včetně Hitlera, si uvědomovali, že silové řešení Gdaňské otázky s sebou nese riziko vypuknutí 

války nejen s Polskem, ale i se západními demokraciemi.723

Nicméně jakkoliv i nadále prezentovala německá strana své nezměněné požadavky jakožto 

nebývale štědré, uvědomovali si polští diplomaté, že pokud chtějí v dlouhodobějším horizontu 

uchovat skutečnou nezávislost své země, nemohou na ně přistoupit. Gdaňsk se pro polskou 

diplomacii stal symbolem, jehož udržení podle oficiálních státních direktiv z 24. března 

patřilo mezi hlavní zájmy polského státu, přičemž jednostranná změna jeho statusu by pro 

Polsko byla důvodem k aktivizaci ozbrojených složek.724

                                                            
717 Cit dle Č. 19 (202) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským zahraničím ministrem Beckem, Varšava, 

26. ledna 1939 in tamtéž…str. 63.
718 Tamtéž: str. 64.
719 KORNAT: str. 777. 
720 Č. 34 (203) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, 21. března 1939 in 100 

dokumentů…, str. 88; Document 137 – Lipski to Beck - poznámka na konci textu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: 
str. 502.

721 73 - Der Reichsaußenminister an die Botschaft in Warschau in (Hrsg.) ROTHFELS:. Serie D, Band VI. …, 
str. 73.

722 Document 135 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 498.
723 Further Hesitation of Hitler in (ed.) tamtéž: str. 522.
724 Document 138 – Memorandum on the Conference of Senior Officials with the Polish Minister of Foreign 

Affairs on March 24, 1939 in (ed.) tamtéž: str. 502.
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Přesvědčení o bezvýchodnosti těchto jednání, zvláště v situaci, kdy německá strana 

obsazením zbytku českých zemí dokázala, že je schopná i své vlastní mezinárodní závazky 

ohýbat až na samu mez jejich porušení,725 dokonce vedlo Lipského k nabídce složení své 

funkce do Beckových rukou, což ministr zahraničí jednoznačně odmítl726 a namísto toho 

vybavil vyslance dne 25. března ještě jednou instrukcemi, podle nichž měl znovu obhajovat 

přeměnu Gdaňska ve společný polsko-německý protektorát.727

Německá tvrdošíjnost a lpění berlínské vlády na připojení Svobodného města k říši se 

pochopitelně projevila i na gdaňské vnitropolitické scéně. Předtucha brzkého „vysvobození“ 

hnala vedení místní NSDAP k dalším a dalším pokusům manifestovat přináležitost města k 

Říši. V únoru se tak dokonce objevily zprávy, že Förster, kterého patrně stále ještě neopustila 

jeho touha změnit gdaňské státní symboly, znovu plánuje zavést ve Svobodném městě 

německou státní vlajku.728

Ovšem zdaleka nejhorší dopad měla mezinárodní situace na postavení místní židovské a 

polské menšiny, jež se začalo stávat neudržitelnou.

Gdaňský senátor zodpovědný za zahraniční věci Viktor Böttcher sice během svého setkání 

s ministrem Halifaxem v červnu 1938 prohlašoval, že zprávy o brzkém zavedení 

Norimberských zákonů na gdaňském území se nezakládají na pravdě, nicméně právě tou 

dobou se začaly ve Svobodném městě v některých hotelech a rekreačních zařízeních 

objevovat nepříliš přívětivě vyhlížející oznámení, že Židé zde „nejsou vítáni.“729

Koneckonců i sám Böttcher během tohoto rozhovoru potvrdil, že Norimberské zákony 

dosud nebyly na území Svobodného města zavedeny, protože gdaňská vláda plánovala místo 

nich vydat vlastní protižidovské nařízení. To by dodalo právní rámec k již proběhnuvšímu 

vytlačení Židů z úřadů a zároveň by státním úředníkům zapovědělo vstupovat s osobou 

židovské národnosti do manželského svazku. Senátor nicméně jedním dechem Halifaxe 

uklidňoval, že i zavedení tohoto zákona gdaňská vláda s vědomím toho, jak by jeho vyhlášení 

působilo na mezinárodní veřejnost, raději zodpovědně odložila.730

Halifax, který toto Böttcherovo uměřené stanovisko ocenil, zřejmě netušil, že uvedený 

                                                            
725 Podle oficiálního stanoviska německé diplomacie nebyla okupace českých zemí 15. března 1939 porušením 

garancí přislíbených po uzavření mnichovské dohody zbytkovému česko-slovenskému státu. Ty totiž přestaly 
platit v okamžiku vyhlášení slovenské samostatnosti, kdy tento útvar zanikl. - Viz Č. 27 (286) Německý 
velvyslanec v Paříži zahraničnímu úřadu – poznámka na konci textu in 100 dokumentů…, str. 76-7.

726 Document 137 – Lipski to Beck - poznámka na konci textu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 501-2.
727 Document 139 – Beck´s Instructions to Lipski in (ed.) tamtéž: str. 506.
728 BURCKHARDT: str. 184.
729 FISCHER: str. 338-9.
730 45 – Vizekonsul von Grolman, Danzig, an das Auswärtiges Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D: 1937-1945, 

Band V…, str. 51.
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zákon bude v Gdaňsku zaveden již za několik měsíců - a to ještě v ještě přísnější formě, když 

se bude vztahovat i na ty úředníky, kteří se v manželském vztahu s osobami židovského 

původu již nacházeli.731

Uvedená norma, vydaná dne 2. listopadu, také poprvé zaváděla do gdaňského právního 

řádu rasovou definici Žida, čímž jednoznačně ulehčila zavádění dalších antisemitských 

zákonů. To se do té doby muselo provádět značně krkolomně, jako tomu bylo kupříkladu v 

případě nařízení ze dne 23. září 1938, jehož faktickým cílem bylo odebrání licencí všem 

židovským lékařům. Pro určení toho, komu má být pro jeho původ výkon povolání 

znemožněn se totiž vláda musela uchýlit k právní kličce a nařídit odebrání licencí všem 

osobám, které by je ztratily i ve státě, kde medicínu vystudovaly. Vzhledem k tomu, že 

prakticky všichni gdaňští lékaři získali své diplomy na německých univerzitách, které již 

několik let Norimberským zákonům podléhaly, bylo zřejmé, že se tak gdaňské vládě i přes 

formální národnostní neutralitu tohoto zákona podařilo Židy z lékařských kruhů efektivně 

vystrnadit.732

Ovšem rostoucí antisemitismus ve Svobodném městě nenašel svůj výraz jen na právní 

úrovni, ale vyústil rovněž ve fyzické útoky proti židovské menšině, jejichž vrcholem se 

bezesporu staly události bezprostředně navazující na tzv. Křišťálovou noc z 9. na 10. 

listopadu 1939, kdy berlínská vláda využila atentát na svého diplomatického pracovníka v 

Paříži k rozdmýchání celostátního protižidovského pogromu.

Tyto útoky na Židy se však v první chvíli Gdaňsku vyhnuly. Bylo tomu tak i díky iniciativě 

vysokého komisaře, který podle svých pamětí o této věci opakovaně jednal jak s místní 

vládou, tak s Frobößovou policií, a který doufal, že se mu nakonec intervencí v Berlíně podaří 

dosáhnout toho, že gdaňská vláda s ohledem na veřejné mínění od pogromistického kurzu 

zcela upustí.

Nicméně jakmile Burckhardt do Berlína skutečně odletěl, využila vláda Svobodného města 

jeho nepřítomnosti a dne 13. listopadu 1938 propukl pogrom i zde.733 Docházelo nejen k 

útokům na synagogy, ale i k hromadnému uvalování „ochranné vazby“ na židovské 

obchodníky, kteří nezřídka museli vynaložit značné prostředky, aby se z ní mohli vykoupit.

Následoval hromadný exodus gdaňských Židů, jejichž počet udávaný na podzim roku 1937 

na sedm a půl tisíce klesl k počátku roku 1939 na necelou polovinu, aby se v srpnu dále snížil 

                                                            
731 BURCKHARDT: str. 136-7.
732 Plné znění patřičného zákona a odpovídajících norem viz tamtéž: str. 135. 
733 Tamtéž: str. 139; Tamtéž: str. 159-161.
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na pouhých sedmnáct set osob.734 O zoufalství uprchlíků přitom svědčí i to, že většina z nich 

zamířila do Polska, které ve třicátých letech rozhodně nemělo pověst filosemitského státu.

Gdaňský senát navíc vyhrocené protižidovské atmosféry, jíž sám rozdmýchával, dále využil 

a dne 21. listopadu přes Burckhardtovy protesty735 provedl poslední krok v zavádění rasového 

zákonodárství a konečně přijal Norimberské zákony, čímž se Židé na území Svobodného 

města s definitivní platností stali obyvateli druhé kategorie.736

Pak již nic nebránilo zavedení dalších nařízení, která potvrzovala vyloučení této 

národnostní skupiny z veškerého hospodářského života Gdaňska.

K prvnímu únoru tak bylo Židům zapovězeno vykonávat advokátní či notářskou praxi, 

patnáctého února a třetího března byly vydány další dekrety dále omezující práva osob 

židovského původu a v téže době začala vláda organizovat masové židovské vystěhovalectví. 

Postavení příslušníků polské menšiny byla sice ve srovnání s jejich židovskými 

spoluobčany nesrovnatelně lepší, nicméně i ona se stávala terčem rostoucího vládního útisku, 

namířeného opět především proti polským školským zařízením a učitelům, kteří byli 

propouštěni ze státní služby poté, co odmítali přísahat věrnost NSDAP, a proti 

polskojazyčným periodikům, jimž byla opětovně znemožňována činnost, přičemž počet jejich 

čísel, která byla pod nejrůznějšími záminkami konfiskována, dosahoval až několika set 

ročně.737 Gdaňské úřady tak kupříkladu dne 22. května 1939 rozhodly o tříměsíčním zákazu 

distribuce Gazety Gdańske a největší zdejší polské noviny tak na území Svobodného města 

mohly znovu vyjít až 22. srpna - v samotný předvečer začátku druhé světové války. 738

O tom, že si gdaňští nacionální socialisté v těchto měsících nenechali ujít jedinou příležitost 

k zahájení protipolské kampaně, nejlépe svědčí skandál s historickými známkami, jež polský 

poštovní úřad vydal k dvacetiletému výročí obnovení polského státu. Na některých z těch, 

které byly k dostání i na polské poště ve Svobodném městě, totiž byla vyobrazena symbolika 

odkazující k polsko-litevskému vítězství nad Řádem německých rytířů v roce 1410. Senát 

proti těmto známkám okamžitě ostře protestoval s tím, že „urážejí pocity německého 

obyvatelstva Gdaňsku“, avšak polským úřadům se tentokrát podařilo hrozící bouři bravurně 

zadusit hned v zárodku. V oficiální odpovědi gdaňské vládě totiž uvedly, že je pro ně 

„hádankou, proč by připomínání bitvy vybojované Polskem před více než pěti sty lety nad 

                                                            
734 FISCHER: str. 338; BURCKHARDT: str. 143
735 LEVINE: str. 449.
736 ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto…., str. 137; BURCKHARDT: str. 139.
737 ROMANOW: str. 220.
738 Tamtéž: str. 128.
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organizací nábožensko-politického charakteru, proti níž Gdaňsk bojoval na polské straně, 

mělo být obzvláště urážlivé pro obyvatele Svobodného města“,739 a dříve než na tuto otázku 

odpověděla sama gdaňská vláda, Polsko uvedené známky stáhlo, čímž jednak předešlo dalším 

stížnostem a jednak projevilo dobrou vůli před lednovou cestou ministra Ribbentropa do 

Varšavy.

Mnohem horší dopad měl ovšem hned následující incident, který přes svou naprostou 

banálnost nakonec přerostl do aféry s takřka celoevropskými rozměry.

V noci z dvanáctého na třináctého února se na okně jedné z venkovských tančíren ve 

Svobodném městě objevila cedule hlásající „Psům i Polákům vstup zakázán! Chudáci psi!“

Co by se kdykoliv jindy mohlo jevit jakožto exces některého z nacionálně orientovaných 

hostů, který svou bojovnost podepřel několika skleničkami něčeho ostřejšího, se nyní stalo 

jednoznačnou rozbuškou - zvláště poté, co přivolaný policejní grafolog policii ujistil o tom, že 

autorem nápisu není rodilý Němec. 

V Gdaňsku se strhly rvačky mezi polskými a německými studenty, na něž policie reagovala 

krátkodobým zadržením několika Poláků a místní vysoká škola vyloučením těch 

nejaktivnějších z nich ze studia. Došlo k výměně diplomatických nót mezi Gdaňskem a 

Varšavou,740 nový gdaňský biskup Carl Maria Spett vydal pastýřský list, v němž odsoudil 

„brutální a nemilosrdný boj proti všem“ jako „nekřesťanský“741, nacionálně naladění Poláci 

svolali demonstraci před německou ambasádu ve Varšavě, jíž údajně vytloukli okna,742 a celá 

záležitost byla interpelována i v polském parlamentu. Nakonec vše dospělo až do Berlína, 

odkud počátkem března Göring údajně vyslal zvláštního pověřence, aby vyšetřil, kdo je 

původcem celého incidentu,743 a kde 21. března ministr Ribbentrop tlumočil Lipskému 

Hitlerovo podezření, že tvůrci oné inkriminované cedulky jsou polští studenti, což vyslanec 

vehementně popřel.744

Tou dobou se nicméně situace ve střední Evropě znovu změnila. Dne 15. března obsadily 

německé oddíly zbytek Čech a Moravy, načež byla německá vojska v důsledku smluv s 

bratislavskou vládou rozmístěna i v západní nově vytvořeného Slovenského státu. Polské 

                                                            
739 Cit. dle Document 129 – Lipski to Beck - poznámka na konci textu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 476.
740 BURCKHARDT: str. 185 
741 Cit. dle FISCHER: str. 348.
742 Tamtéž: str. 348.
743 Document 135 – Lipski to Beck in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 497.
744 Č. 34 (203) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, 21. března 1939 in 100 

dokumentů…, str. 87.
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možnosti vzdorovat Německu se tak dále zúžily745 a nyní navíc bylo již jednoznačně zřejmé, 

že dalším cílem německé expanze je právě Gdaňsk.

Polské představitele v tom koneckonců mohl utvrdit i případ Klajpedy. 

7. 2. Britské garance a gdaňsko-polské incidenty

Podobně jako Gdaňsk byla i Klajpeda před první světovou válkou německým přístavem. A 

podobně jako on byla po jejím skončení z Německé říše vyčleněna jako jakýsi 

kvazisamostatný stát, v němž mělo německé obyvatelstvo výraznou převahu. Ve dvacátých 

letech jej pak obsadili Litevci, kteří ho jakožto autonomní území včlenili do svého státu.746

Počátkem roku 1939 se nicméně město, kde mezi obyvatelstvem rovněž sílily pronacistické 

nálady, dostalo do hledáčku Berlína jakožto další kandidát na rozšíření říšskoněmeckého 

území. Touto skutečností se přitom německá diplomacie nijak netajila a již během lednových 

jednání tak mohl Beck z Hitlerových úst slyšet, že otázka Klajpedy „bude řešena v německém 

smyslu.“747

Dne 20. března, několik dní po obsazení Čech a Moravy německými vojsky, pak 

Ribbentrop litevskému ministru zahraničních věcí, který se cestou z korunovace papeže Pia 

XII. krátce zastavil v Berlíně, sdělil, že pokud Klajpeda nebude předána Německu, bude 

litevské hlavní město Němci bombardováno. Tři dny poté pak byly podepsány dokumenty, 

které město i s okolím přenechávaly Německu a ještě téhož dne do ní triumfálně vstoupily 

německé jednotky, jež následoval za frenetického jásotu obyvatelstva osobně Adolf Hitler.748

A bylo zřejmé, že německá veřejnost by stejně tak bouřlivě uvítala i anexi Svobodného 

města.749

Lipski v Berlíně si následně v souvislosti s tímto posledním mírovým nacistickým 

úspěchem750 poznamenal, že nyní je situace Polska „mnohem nebezpečnější, než si Varšava 

                                                            
745 Further Hesitation of Hitler in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 522.
746 Srovnání právního postavení Gdaňsku s Klajpedou, jakož i jinými případy subjektů se širokou mírou 

autonomie viz HANNUM, LILLICH: 858-889. 
747 Cit dle Č. 17 (200) Vůdcova rozmluva s polským ministrem zahraničí Beckem za přítomnosti říšského 

ministra zahraničí, německého velvyslance ve Varšavě a polského velvyslance v Berlíně, Berchtesgaden 
Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, 5. ledna 1939 in 100 dokumentů…str. 58.

748 EVANS: Třetí říše…, str. 551.
749 Jediný kdo opakovaně vystupoval i proti nenásilnému připojení Svobdoného města k Třetí říši byla ilegální 

Komunistická strana Německa. Viz MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 357-8; EVANS: Třetí říše…, str. 
558. 

750 O dopadu obsazení Klajpedy na mezinárodní vztahy v regionu viz NUREK, Mieczislaw: Great Britain and 
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uvědomuje.“751

Nicméně se dá říci, že vyslanec tentokrát své vládě alespoň částečně křivdil. Polská strana 

si totiž byla vědoma podobností mezi Gdaňskem a Klajpedou a navíc v jejích kruzích 

panovaly obavy, že německá plavidla, která se podílela na záboru litevského přístavu, budou 

během jejich cesty zpět, plánované na 29. března, využita k obsazení Gdaňsku.752 Připojení

Klajpedy navíc vzbudilo značný ohlas mezi gdaňskou veřejností,753 a tak bylo jen přirozené, 

že polská strana sáhla k protiopatřením a oznámila, že v případě jednostranné změny statusu 

Svobodného města bude na jeho území intervenovat.754

Německá vojenská rozvědka Abwehr následně hlásila do Berlína, že Polsko vyhlásilo 

částečnou mobilizaci tří ročníků branců, přičemž v Gdyni došlo k soustředění polského 

uskupení o síle 4 000 mužů a další jednotky byly do bezprostředního sousedství Gdaňska 

přesunuty z jiných oblastí koridoru.755 Na základně ve Westerplatte pak byla vyhlášena 

pohotovost, mužstvu byly vydány zbraně, jež byly do té doby ukryty ve sklepních prostorách 

pod budovami základny, a byla provedena zatemňovací opatření.756

Reagovala i veřejnost a politici. Poblíž německých hranic proběhly demonstrace namířené 

proti Berlínu,757 v horní komoře polského parlamentu se dostalo manifestačního potlesku 

prolitevské řeči jednoho z jejích členů758 a pochopitelně že se tyto nálady vyvěrající z obav, že 

Němci Gdaňsk skutečně obsadí, našly odezvu ve stále probíhajících polsko-německých 

jednáních. Když Ribbentrop polskému velvyslanci 26. března znovu sděloval, že se Německo 

nespokojí s ničím menším, než s připojením Svobodného města a vybudováním

exteritoriálního spojení s Východním Pruskem, opustil Lipski na základě nových instrukcí z 

Varšavy dřívější zdržovací taktiku a bez obalu německému ministru sdělil: 

„že má nepříjemnou povinnost poukázat na to, že jakékoli další sledování těchto 

německých plánů, zvláště pokud jde o návrat Gdaňsku k Říši, značí válku s Polskem.“ 759

                                                                                                                                                                                             
the Baltic in the last months of peace, March-August 1939 in (eds.) LANE, Thomas, HIDEN, John: The 
Baltic and the Outbreak of the Second World War, Cambridge, 1992, str. 26-32.

751 Document 137 – Lipski to Beck - poznámka na konci textu in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 502.
752 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 359.
753 BUCKHARDT: str. 101.
754 WILLIAMSON: str. 51.
755 Č. 37 (207) Záznam dirigenta politického oddělení zahraničního úřadu in 100 dokumentů…, str. 90-1. 
756 DĄBROVSKI: str. 81-2.
757 Č. 40 Zahraniční úřad německému velvyslanci ve Varšavě in 100 dokumentů…., str 94-5.
758 Č. 41 Německý velvyslanec ve Varšavě zahraničnímu úřadu in 100 dokumentů…., str 97.
759 Cit. dle Č. 38 (208) Rozmluva říšského ministra zahraničí s polským velvyslancem, 26. března 1939 in 100 

dokumentů…., str 91.
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Ribbentrop, jehož zřejmě takto kategorická odpověď zaskočila, se uchýlil k výhružkám, 

když v souvislosti s výše uvedenými vojenskými opatřeními u gdaňských hranic obvinil 

Polsko z eskalace napětí, a prohlásil, že by: „na porušení gdaňského výsostného území 

polským vojskem Německo pohlíželo stejně jako na porušení říšských hranic.“760 Načež se 

otázal, zda by, „jakmile se situace poněkud uklidní“, Polsko německé návrhy přeci jen znovu 

nezvážilo.761

Jenže Polsko již nehodlalo ustupovat. Z Gdaňsku se po připojení Klajpedy definitivně stal 

symbol národní hrdosti a odhodlání dokázat, že německá vláda nemůže vůči Polsku na 

diplomatickém poli uplatňovat stejný postup, jako vůči z jeho pohledu mnohem slabším 

státům jako bylo vnitřně rozklížené Československo či Litva.

Tak si tři dny po Lipského schůzce s Ribbentropem pro změnu povolal Beck německého 

vyslance Moltkeho a nejenže mu výroky svého diplomatického zástupce v Berlíně potvrdil, 

ale zároveň je ještě přitvrdil, když uvedl, že Polsko za důvod pro vyhlášení války nebude 

považovat jen jednostrannou změnu statusu Svobodného města ze strany Německé říše, ale i 

situaci, kdy by se k tomuto kroku odhodlal gdaňský senát.762

Nicméně přes takto kategorická prohlášení si nebyla sama polská vláda stále ještě zcela 

jista, že bude hájit své postavení ve Svobodném městě výhradně silou. Na konferenci čelných 

zástupců polské diplomacie, jíž Beck svolal na 1. dubna a kde polský ministr zahraničí 

představil své hodnocení polsko-německých vztahů se zřetelem ke gdaňské otázce, tak stále 

ještě zaznívalo přesvědčení, že vojenský střet o Svobodné město není nevyhnutelný.

Pro případ, že by k němu přeci jen došlo, tak sice Beck vypracoval několik konkrétních 

scénářů, které v návaznosti na to, do jaké míry by se Německo do gdaňských událostí 

zapojilo, kombinovaly užití diplomacie a hrubé síly, avšak všechny tyto postupy odrážely až 

křečovitou snahu nevyprovokovat kvůli Gdaňsku polsko-německou válku a za každou cenu se 

vyhnout možnému označení za agresora. Tak kupříkladu v okamžiku, kdyby se Berlín rozhodl 

manifestovat svou nadvládu nad Gdaňskem tím, že by do přístavu bez předchozího ohlášení 

vpluly německé válečné lodě, mohla tato plavidla počítat s tím, že je v odpověď na jejich 

příjezd polské lodě „nepozdraví“763 - což mělo k vyhlášení války, s nímž Beck před tím hrozil 

Ribbentropovi, skutečně daleko.764

                                                            
760 Cit. dle tamtéž.
761 Tamtéž.
762 Č. 42 (211) Německý velvyslanec ve Varšavě zahraničnímu úřadu in 100 dokumentů…, str. 97.
763 Document 140 - Director of the Minister's Cabinet in (ed.) JĘDRZEJEWICZ: str. 526-527.
764 Koncem druhé březnové dekády tak Beck britskému generálu Edmundu Ironsidovi sdělil, že „pokud 

„jednotky říšské branné moci otevřeně obsadí území Svobodného města“, setkají se zde s polskými 
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Příčinu toho, že i přes tuto vnitřní nejistotu polská vláda po obsazení Klajpedy stále ostřeji 

odmítala jakékoliv omezení svých práv v Gdaňsku, je krom rostoucích obav z Německa a 

snahy vyhovět protiněmecky naladěnému veřejnému mínění třeba hledat i ve výrazném 

posílení diplomatické pozice Varšavy, k níž právě v těchto dnech došlo. Jednalo se především 

o změnu přístupu Velké Británie, v jejíchž politických kruzích po anexi českých zemí 

Německem převládlo rozladění nad zahraniční politikou Třetí říše, která se podle Londýna ve 

své rozpínavosti očividně nenechávala svazovat žádnými mezinárodními principy a to včetně 

dohod, jež před tím slavnostně podepsala.

Britské politice přitom až do té doby nebylo nic vzdálenějšího než ochota zaplést se do 

konfliktu kdesi na východě Evropy kvůli Svobodnému městu, které navíc podle značné části 

londýnských politiků po právu mělo náležet Německu.765 Vždyť již Lloyd-George ve 

dvacátých letech výslovně uvedl:

„Britský lid… by se nerad zapletl do třenic, které by mohly vzniknout kvůli Polsku, 

Gdaňsku nebo Hornímu Slezsku… Britský lid cítil, že obyvatelstvo oné části Evropy je 

nestabilní a neklidné, že může začít bojovat a že může být velmi nesnadné určit, kdo je v 

takovém sporu v právu.“766

Uvedený přístup rozhodujících britských kruhů přitom byl ještě posílen definitivním 

opadnutím jejich zájmu o Svobodné město jakožto bránu pro ekonomické pronikání na trhy 

střední a východní Evropy, k němuž došlo kolem roku 1925.

Britský vztah ke Gdaňsku v druhé půli třicátých let tak nejlépe ilustrují slova ministra 

zahraničí Edena, který v září 1937 v souvislosti s možnými změnami statusu Svobodného 

města doporučoval Burckhardtovi, aby zde nechal vypsat nové volby s tím, že až v nich 

nacionální socialisté získají absolutní většinu, nebude jim moci být nijak bráněno v 

případných změnách gdaňské ústavy.767

Názory jeho nástupce Halifaxe pak lze v této věci označit za ještě jednoznačnější. 

Ten totiž ještě před svým nástupem do úřadu otevřeně hovořil o tom, že pokud bude 

                                                                                                                                                                                             
důstojníky, kteří budou „po veliteli těchto jednotek požadovat vysvětlení jejich postupu.“ - Cit. dle No. 167 –
M. De Seguin, French Chargé d´Affaires in Warsaw to M. Georges Bonnet, Minister for foreign Affairs 219-
220.

765 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy…, str. 859-860.
766 Cit. dle KISSINGER, Henry: Umění diplomacie, Praha 1999, str. 265. 
767 5- Vizekonsul von Grolman, Danzig, an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS, Serie D: 1937-1945, 

Band V…, str. 8.
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Německo postupovat výhradně za užití mírových prostředků, nebude se britská diplomacie 

stavět odmítavě k některým jeho požadavkům vůči jeho sousedům, mezi nimiž bylo 

vysloveně uvedeno i Svobodné město Gdaňsk.768 A ani poté, co se lord Halifax stal ministrem 

zahraničí, svůj názor nezměnil - Burckhardtovi dokonce v květnu 1938 sdělil, že nejen 

Svobodné město, ale i existenci koridoru jako takového považuje za absurdní.769

Nicméně ve světle stále nových a nových německých územních požadavků se zvolna 

měnila i tato pozice britské diplomacie

Po předchozích jednáních mezi Londýnem a Varšavou tak dne 31. března v odpoledních 

hodinách v britské Dolní sněmovně vystoupil ministerský předseda Neville Chamberlain a 

oznámil, že britská vláda hodlá bránit „polskou nezávislost“ proti všem akcím, „jimž (polská 

vláda – pozn. TB) považuje za životně důležité čelit vlastními vojenskými silami.“770 Načež 

dodal, že stejné stanovisko zaujímá rovněž vláda francouzská.

Chamberlainovo prohlášení pochopitelně vyvolalo pozdvižení na evropské diplomatické 

scéně, neboť britská vláda se jím otevřeně zavazovala angažovat se v regionu, kde doposud 

neměla žádné výraznější zájmy. Nicméně fakt, že ministerský předseda nikde nedefinoval, co 

konkrétně považuje za ohrožení polské nezávislosti, stále poskytoval prostor pro spekulace o 

skutečném rozsahu těchto garancí. Na britské politické a mediální scéně tak vypukl nebývalý 

zmatek. Zatímco noviny Glasgow Herald tučnými titulky hlásaly, že se garance vztahují na 

Svobodné město a na koridor, list Evening Standart tvrdil, že „garance Polsku proti 

nevyprovokovanému útoku ohrožujícímu nezávislost této země se nebudou vztahovat na 

Gdaňsk, nyní nominálně svobodné město, a koridor.“771 A i další tiskoviny včetně The Times a

Observeru přesvědčovaly své čtenáře, že garance mají jen omezenou platnost či že se vztahují 

pouze na neporušitelnost polských hranic a nikoliv na Gdaňsk nebo na případnou německou 

snahu budovat exteritoriální dálnici.

Tato skutečnost následně vyvolala protesty polské ambasády, která požadovala po britském 

ministerstvu zahraničí vydání oficiálního stanoviska, jež by znemožnilo další mediální 

spekulace zlehčující význam Chamberlainových garancí a potvrdilo by polské přesvědčení 

                                                            
768 O Halifaxiově misi viz LIPSKI, Józef: The Battlesphip Leipzig in Danzig and Danzig Problems in (ed.) 

JĘDRZEJEWICZ: str. 265-6. Srov. KISSINGER: str. 323. 
769 37 - Vizekonsul von Grolman, Danzig, an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS, Serie D: 1937-1945, 

Band V…, str. 42.
770 Cit. dle FOSTER, Alan: An Unquivocal Guarantee? Fleet Street and the British Guarantee to Poland, 31 

March 1939 in Journal of Contemporary History, No. 1., 1991, str. 33.
771 Cit dle tamtéž: str. 34.
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vyjádřené Beckovými slovy „Gdaňsk je v bezpečí.“772 Reakce britské diplomacie však byla 

symptomatická – ve svém stanovisku k projevu ministerského předsedy pouze dodala, že 

„jeho význam je kategorický a zcela zřejmý“773 Pochopitelně, že takovéto šalamounské 

sdělení jen přispělo k rostoucímu zmatku, kdy na sebe kvůli otázce zahrnutí ochrany 

gdaňského statusu do garancí začal útočit vládní a opoziční tisk, načež se tyto spory přenesly i 

do poslaneckých lavic.774 Jednoznačné rozřešení této otázky přitom nepřinesla ani návštěva, 

jíž podnikl v Londýně počátkem dubna ministra Beck,775 který zde neopomněl zdůraznit nejen 

hospodářskou a vojenskou důležitost Gdaňsku, ale především symbolický význam města pro 

polský stát,776 a tak britská veřejnost i nadále v této věci tápala v nejistotě.

Zcela jasno v této otázce však podle všeho neměla ani sama britská vláda. Chamberlain 

ještě 3. května na jejím zasedání dokonce výslovně uvedl, že „je velice těžké určit, zda by 

začlenění Gdaňsku do Říše vytvořilo hrozbu polské samostatnosti. Odpověď na tuto otázku 

závisí na záměrech Německa.“777 Navíc ač britská vláda na jednu stranu zastávala názor, že 

optimální řešení gdaňské otázky spočívá v jisté formě německo-polského kompromisu, což 

také dne 20. dubna 1939 Varšavě tlumočil britský vyslanec Howard Kennard,778 stále hlasitěji 

v ní zaznívaly hlasy, které poukazovaly na to, že Gdaňsk může německé vládě sloužit jen jako 

zástěrka pro další expanzivní plány na východ a jihovýchod Evropy a že by právě Svobodné 

město mělo posloužit jako hranice smířlivého postoje západních velmocí.779

Obdobně kolísavý přitom byl i postoj Francie. Její ministr zahraničí Georges Bonnet 

odmítal dokonce ještě po sjednání vojenského protokolu k francouzsko-polské smlouvě z 19. 

května 1939, jímž byl přesně definován rozsah francouzské pomoci pro případ napadení 

Polska, uznat německý útok na Gdaňsk za důvod k vojenské akci, pokud jej takto 

nevyhodnotí i Velká Británie.780

Situace se nakonec vyhrotila do té míry, že 10. července během zasedání britské 

poslanecké sněmovny čelil premiér Chamberlain doslova smršti dotazů na to, zda obsazení 

Gdaňsku Německem bude chápáno jakožto ohrožení Polska a povede tak k aktivaci britských 

bezpečnostních záruk. Chamberlain, jenž si v dubnu 1939 poznamenal, že by nemohl 

                                                            
772 Cit dle FISCHER: str. 349.
773 Cit. dle FOSTER: str. 36.
774 Tamtéž: 39-40.
775 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy…, str. 865.
776 WILLIAMSON: str. 5.
777 PRAŻMOWSKA: War over Danzig…, str. 180.
778 KORNAT: str. 777. 
779 PRAŻMOWSKA: War over Danzig…, str. 180-1.
780 WILLIAMSON: str. 55.
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„chladnokrevně přihlížet, jak Hitler zahájí světovou válku kvůli Gdaňsku,“781 a jehož vláda 

ještě v květnu požadovala po Beckovi ujištění, že se kvůli Gdaňsku nenechá vyprovokovat k 

válce s Německem,782 tak byl nyní donucen jasně a definitivně vymezit rozsah britských 

záruk a veřejně tak deklarovat za jakých okolností mohou Poláci s pomocí Spojeného 

království počítat.

A Chamberlainovo stanovisko jednoznačně potvrdilo zahrnutí otázky Svobodného města 

do rámce britských garancí.

Ministerský předseda doslova uvedl, že Gdaňsk je pro Polsko: „ze strategického a 

ekonomického hlediska životně důležitý“783 a že tedy Velká Británie podpoří polský odpor k 

jakékoliv jednostranné snaze o změnu jeho statutu. Tuto podporu pak měla Británie Polsku 

poskytnout i v případě, že by jeho reakce na změnu statusu Svobodného města formálně 

naplňovala parametry agrese, neboť podle Chamberlainem nastíněné hypotézy právě 

vmanévrování Polska do role agresora a jeho znedůvěryhodnění před mezinárodním 

společenstvím bylo součástí širší německé zahraničněpolitické hry.784 Ministerský předseda 

rovněž odmítl tvrzení německé strany o potřebě změnit systém diskriminující obyvatele 

Svobodného města, neboť:

„Otázka útlaku německého obyvatelstva Gdaňsku neexistuje. Vždyť správa Svobodného 

města je v německých rukou a jediná omezení, která na ni byla uvalena, nejsou toho druhu, 

jenž by mohl omezit práva jeho občanů. Současný stav, jakkoliv by mohl být vylepšen, nemůže 

být sám o sobě považován za nespravedlivý či nelogický.“785

¨

A tak právě od tohoto se onoho zasedání britského parlamentu bylo zřejmé, že v britských 

očích má gdaňská otázka pro Polsko skutečně onen životní význam, a tak opravňuje Varšavu 

žádat o britskou pomoc.786

Ovšem pokud zmatení o skutečném rozsahu britských garancí panovalo po tak dlouhou 

dobu v nejvyšších patrech politiky Spojeného království, není se co divit, že zcela jasno o 

                                                            
781 Cit. dle WASSERSTEIN: str 282.
782 PRAŻMOWSKA: War over Danzig…, str. 178.
783 Cit. dle Mr. Chamberlain´s Review of the Danzig Question, Bulletin of International News, No. 14, 1939, 
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784 Tamtéž: str. 12.
785 Cit. dle E. P.: The Free City of Danzig. Some Questions Regarding Its Status in Bulletin of International 
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786 Cit. dle No. 35 Statement by the Prime Minister in the House of Commons on July 10, 1939 in British War 

Blue Book…, str. 100.
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britských postojích ke Gdaňsku neměli ani Němci. Čelní pracovníci berlínského ministerstva 

zahraničí tak veřejně hovořili o přesvědčení vedoucích představitelů nacistického Německa, 

že vláda Jeho Veličenstva kvůli Svobodnému městu nepůjde do války a dokonce i státní 

tajemník Weizsäckerse v rozhovoru s britským velvyslancem Hendersonem opatrně dotazoval 

na postoj Londýna v případě, že připojení Gdaňska k Říši nevyhlásí Německo, ale Förster.787

Weiszäcker, který ještě krátce před tím radil Greiserovi a Böttcherovi k určité zdrženlivosti ve 

vztazích s Polskem,788 totiž nyní správně vytušil, že pro tento konkrétní případ se bude britská 

vláda konfliktu snažit vyhnout za každou cenu - a to i přes to, že se díky italské špionáži 

tehdy podařilo Německu získat interní dokumenty britského ministerstva zahraničí, které 

zahrnutí Gdaňsku do britských garancí potvrzovaly.789 Vždyť diplomatické záznamy celkem 

přesvědčivě dokazují, že se Londýn v otázce Gdaňsku pokoušel přesvědčit Varšavu, aby na 

anexi Svobodného města vyvolanou místními nacisty neodpovídala vojenskými, ale pouze 

diplomatickými a ekonomickými prostředky. Tím by k aktivizaci britských garancí vůbec 

nedošlo a Londýn by se tak elegantně svého závazku zbavil, aniž by jej přitom jakkoliv 

porušil.790

Nakonec však v německých vládních kruzích převládlo přesvědčení, že Polsko se svým 

sbližováním s Británií definitivně odmítlo podřídit zájmům Berlína a že řešení polské otázky 

může přinést pouze válečný střet. Pro Hitlera osobně pak britské garance znamenaly 

definitivní potvrzení jeho obav z toho, že se Británie bude angažovat na východních 

německých hranicích. A protože zde neměla žádné přirozené zájmy, činila tak podle kancléře 

jen proto, aby mohla Německo „obklíčit“ a zabránit mu v další mocenské expanzi. Toto 

stanovisko zastával i ministr Ribbentrop, který později obvinil Británii, že ačkoliv se problém 

Gdaňsku a koridoru nijak nedotýkal „vitálních zájmů západních demokracií,“791 poskytla 

Varšavě své garance, které následně výrazným způsobem zhoršily mezinárodní klima, neboť 

jimi povzbuzení Poláci „upadli do megalomanské extáze.“792

A tak i přes polská ujištění o výhradně defenzivním účelu britských garancí,793 ohlásila 

německá strana, že britsko-polské ujednání odporuje německo-polskému paktu o neútočení z 

roku 1934, načež dne 28. dubna Adolf Hitler v emotivním projevu před říšským sněmem 

                                                            
787 No. 36 Sir N. Henderson to Visocount Halifax, July 15, 1939, in tamtéž: str. 101-102.
788 124 – Auzeichnung des Staatsekretärs in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI… str. 126-7.
789 LIPSKI, Józef: The Polish-German crisis in JĘDRZEJEWICZ: str. 551.
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791 Herr von Ribbentrop´s Speech at Danzig in Bulletin of International News, No 22, 1939, str. 17.
792 Cit. dle Herr von Ribbentrop´s Speech at Danzig…, str. 18.
793 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy…, str. 865.
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prohlásil tuto „úmluvu, kterou jsem před časem uzavřel s maršálem Pilsudským, za 

jednostranně porušenou Polskem a tím za zaniklou!“794

Následoval pokyn německému tisku k zahájení protipolské kampaně. Ta přitom nebyla 

cílena výhradně na domácí publikum, ale měla zapůsobit i v zahraničí, kdy mělo být 

především britské veřejnosti ukázáno, jak nesmyslné by bylo ono pověstné „umírání za 

Gdaňsk“,795 na nějž celou problematiku zjednodušil francouzský novinář a politik Marcel 

Déat ve své stejnojmenné brožuře.796 Weiszäcker přitom svým podřízeným nařídil, aby z 

propagandistických důvodů shromáždili proněmecká vyjádření všech veřejně činných osob, 

které se před dvaceti lety vyjadřovaly proti zřízení Svobodného města a aby je do tohoto 

propagandistického boje zapojili.797 A svou troškou ke snaze prosadit v médiích výhradně 

německý výklad událostí pochopitelně přispěly i samy gdaňské úřady, jež obratem 

konfiskovaly všechna vydání polských novin Gazeta Gdańska, které se Hitlerovu řeč 

pokoušely zasadit do celkového rámce expanzivní zahraniční politiky Třetí říše.798

Konfliktu mezi oběma státy tak již nestálo nic v cestě – zvláště když obě strany zatvrzele 

trvaly na svých návrzích a když přitom odmítaly návrhy na zprostředkování, s nimiž 

přicházela nejen Británie, ale i Itálie, Japonsko, Maďarsko a dokonce i Vatikán.799

Vrchní velitel říšské branné moci generál Wilhlem Keitel tak již v prvních dubnových 

dnech podepsal směrnici pro činnost německé armády, jejíž součástí byl jak plán útoku na 

Polsko – tzv. Fall Weiss, tak i direktiva k anexi Svobodného města.800 Hitlerův podpis se pak 

pod tímto dokumentem objevil 11. dubna. Co se přitom dalšího osudu Gdaňsku týče, ten zde 

byl shrnut do jediné lapidární větou:

„Svobodný stát Gdaňsk bude nejpozději v okamžiku propuknutí konfliktu prohlášen za 

součást území Říše.“801

V celkových plánech nacistického Německa totiž samotný Gdaňsk hrál nyní již poměrně 

podružnou úlohu. V okamžiku, kdy pro Berlín ztratil cenu jakožto možný prostředek 

k mocenskému podřízení polského státu, mohl se stát už jen záminkou pro rozpoutání šířeji 
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koncipovaného konfliktu.802 Podle německých představitelů by totiž převedení celého 

komplexu otázek svázaných s další německou mocenskou expanzí právě na tento jeden 

konkrétní, z celoevropského hlediska poměrně nevýrazný problém, výrazně zvyšovalo 

možnost, že v britské, potažmo francouzské vládě převládnou síly, jež nebudou ochotny kvůli 

něčemu tak marginálnímu vyvolat celoevropský konflikt, čímž následně dojde k opětovné 

diplomatické izolaci Polska.803

V tento okamžik se nicméně německá propaganda zákonitě lapila do vlastní pasti – zatímco 

při krizích roku 1938 mohla tvrdit, že revizi hranic podniká na základě práva na sebeurčení 

německého etnika, po březnové okupaci zbytku českých zemí, kde německé obyvatelstvo 

tvořilo zanedbatelnou menšinu, už tento argument ztratil svou sílu. Francouzská diplomacie se 

tak kupříkladu ústy svého berlínského velvyslance Coulondra tázala, zda:

„může Německo, které právě brutálně včlenilo do Říše 7 000 000 Čechů, tedy celý národ…, 

využívat etnografických principů k podpoře svých nároků na návrat 400 000 Němců do Říše? 

Může Německo, dovolávající se principu životního prostoru pro ospravedlnění anexe Čech a 

Moravy, popírat, že Gdaňsk a Koridor jsou nezastupitelné pro existenci Polska?“804

Ribbentropovi tak nezbývalo než na podobné připomínky odpovídat nepříliš 

přesvědčivými vytáčkami, že „etnické argumenty nejsou dogma“ a že takovéto „směšné řeči 

mohou být dobré pro davy.“805

Účinkem se přitom nyní míjela i další populární finesa německé diplomacie, jíž 

představovala opakovaná prohlášení jejích zástupců, že se jedná o poslední územní požadavek 

Třetí říše. Bonnet tak v odpovědi na takovéto ujištění německému velvyslanci von 

Welczekovi připomenul, kolikrát již během posledních dvou let berlínské úřady podobné 

prohlášení vydaly, přičemž jediné, co po každém ujištění o „posledním požadavku“ 

následovalo, byly požadavky další.806

A, ačkoliv pro to v té době nemohl mít francouzský ministr jednoznačné důkazy, ani 

tentokrát tomu nemělo být jinak. 
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Vždyť i sám Hitler dne 23. května 1939 během projevu k vrchnímu velení německých 

ozbrojených sil uvedl, že vyřešení gdaňského problému není definitivním cílem německé 

politiky vůči Polsku, ale že se naopak jedná pouze o jeden z kroků k novému uspořádání 

mocenských poměrů v baltském regionu,807 který se měl pro příště stát součástí německého 

„životního prostoru na východě.“808 Tuto linii pak von Ribbentrop potvrdil i v rozhovoru s 

Weiszäckerem, kdy uvedl, že „musíme mít stále na zřeteli válečné řešení gdaňské otázky“809 a 

celkem otevřeně ji v srpnu předestřel i svému italskému protějšku hraběti Cianovi.810

Velvyslanec Moltke pak počátkem července už ani nepřipouštěl, že by německo-polské napětí 

v gdaňské otázce mohlo vyústit v něco jiného než ve válku mezi oběma státy, s tím, že 

jedinou věcí, která podle něj v této chvíli polskou vládu brzdila, byl nejasný postoj Velké 

Británie k celému válečnému dobrodružství.811

Tyto přípravy na novou válku se pak odrážely i v samotném Gdaňsku, který s blížícím se 

létem spíše než demilitarizované město začal připomínat jeden velký vojenský tábor.

Již v dřívějších letech se sice pravidelně objevovaly polské obavy z růstu počtu příslušníků 

nejrůznějších paramilitárních jednotek, jež mohly kdykoliv suplovat gdaňskou armádu –

koneckonců podle hlášení polského generálního komisaře mohlo již koncem roku 1933 

Svobodné město vyzbrojit jednu divizi812 a stížnosti na militarizaci Gdaňsku se objevovaly i 

v letech 1937813 a 1938814 - nicméně nic z toho nesneslo srovnání s tím, čeho bylo Svobodné 

město svědkem od první poloviny roku 1939.

Zatímco vysílání osob, jež nemohly na území Svobodného města nalézt práci, do 

Německa, kde jim bylo poskytnuto buď zaměstnání, nebo vojenský výcvik, mohlo být 

chápáno jako poněkud svérázný pokus o snížení nezaměstnanosti, směřovaly další vládní 

kroky zcela zřetelně k budování ilegálních ozbrojených sil.815 A Berlín s jejich nasazením 

počítal.

Podle plánů vycházejících z Fall Weiss totiž měli minimálně v první fázi konfliktu zaútočit 
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na polské pozice ve Svobodném městě právě příslušníci policejních a paramilitárních 

jednotek, zatímco pravidelná německá armáda měla být využita především k obsazení 

Koridoru a k odříznutí Gdaňsku a Gdyně od zbytku polského území.816 A k provedení tohoto 

úkolu bylo uvedené jednotky třeba řádně připravit.

Již v únoru 1935 se tak kupříkladu část příslušníků osmitisícové gdaňské Schutzpolizei

účastnila výcviku pod velením německých důstojníků. Další osoby pak podstoupily obdobnou 

bojovou přípravu na území Německa, přičemž po návratu měly své zkušenosti předávat 

dalším příslušníkům paramilitárních organizací. V červnu 1939 byl ve Východním Prusku 

zahájen dvanáctitýdenní výcvik několikasetčlenných gdaňských „dobrovolnických 

jednotek“.817 A nesmí být opomenuto ani to, že na gdaňském území byla rovněž budována 

místní odnož Hitlerjugend – tzv. Staatsjugend,818 jejíž členstvo dále zvyšovalo počet 

příslušníků stranických paramilitárních jednotek na území svobodného města, která v červnu 

1939 dosahovala deseti tisíc osob. 

A toto číslo dále vzrůstalo.

Do gdaňské policie byli přijímání noví příslušníci. Z řad SA byla vytvářena nová hraniční 

stráž.819 Jen v týdnu od 25. června do 1. července 1939 pak podle polských informací z 

Německé říše do Gdaňsku dorazilo 900-1800 příslušníků SS, 140 příslušníků německé 

armády, 1 000 dalších „mladých lidí“, 20 děl820, pancéřové automobily a polní kuchyně. 

Krátce před vypuknutím války pak polská armáda obdržela zprávu, že Německo na gdaňské 

území přesunulo osm set příslušníků svých ozbrojených sil pod velením generálmajora 

Friedricha Eberharda a do Svobodného města dodalo na 30 tisíc pušek a 450 kulometů.821

Údajně se zde přitom objevili i veteráni z Legie Kondor, která si získala značnou proslulost 

během španělské občanské války.822 Ve městě také byla dokonce fakticky znovu zavedena 

povinná vojenská služba, neboť senát vydal nařízení, podle nějž mohl Froböß každého 

obyvatele města ve věku 25-50 let povolat na čtyřtýdenní policejní cvičení, přičemž i sama 

gdaňská policie začínala nejvíc ze všeho připomínat další polovojenskou organizaci, když v 

červnu 1938 získala z Německa pro kriminalisty ne zcela typickou zbraň - protiletadlovou 

                                                            
816 WILLIAMSON: str. 70.
817 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 357.
818 DRZYCIMSKI: str. 25.
819 FISCHER: str. 352.
820 Zde potom polské informace nebyly přesné, Keitel ve svém dopise ministerstvu zahraničí z poloviny 

července psal o tom, že na gdaňském území se nachází pouze dvanáct lehkých a čtyři těžká děla. Viz 670 –
Aufzeichnung der Staatssekretärs in Danzig in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI…, str. 773.

821 DRZYCIMSKI: str. 25-6.
822 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 357.
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baterií.823

V přípravách na střet s Polskem měl pochopitelně své místo i gdaňský konzulát Německé 

říše, který podle Poláků disponoval pro případ vypuknutí konfliktu detailními plány na 

mobilizaci přívrženců nacionálně socialistického hnutí.824

Na gdaňském území Svobodného města rovněž vzrůstala aktivita německých 

zpravodajských služeb a své agenty zde mělo jak gestapo, tak i vojenský Abwehr.825 Jeho 

zdejší rezidentura pod vedením Oskara Reileho, později nahrazeného fregatním kapitánem 

Reinholdem Kohntzem, dokonce získávala své spolupracovníky nejen v samotném Gdaňsku, 

kde se jí podařilo významným způsobem infiltrovat kupříkladu zdejší polytechniku, ale 

verbovala nové informátory i na přilehlých polských územích. Není se tedy co divit, že se 

gdaňská rezidentura těšila zvýšenému zájmu velitele Abwehru admirála Canarise, který ji 

opakovaně osobně navštěvoval. Ostatně sám fakt, že nejvyšší představitel zpravodajské 

služby cizího státu mohl svobodně působit na gdaňském území, je pro situaci Svobodného 

města v této době více než výmluvný.

Nicméně ani protivníci Německa v tomto ohledu nezaháleli, takže Canaris již záhy obdržel 

informace o opakovaném úniku materiálů právě z gdaňské rezidentury. Ovšem i přes 

intenzivní vyšetřování se až do vypuknutí války nepodařilo viníka vypátrat, přičemž teprve 

později vyšlo najevo, že inkriminované informace vynášela Kohntzova přítelkyně, za což byl 

roku 1941 někdejší velitel gdaňského Abwehru postaven před soud.826

Zprávy o přeměně Gdaňska na velký vojenský tábor pak od svého diplomatického 

zastoupení v Polsku i ve Svobodném městě obdržela i britská vláda. Ta byla krom rostoucího 

počtu příslušníků paramilitárních jednotek informována i o přípravách na konstrukci velkého 

pontonového mostu přes Vislu, který měl umožnit rychlý přísun posil z německého 

Východního Pruska a o soupisu všech vozidel i tažných a jízdních koní, který prováděla 

gdaňská policie.827 Zprávy o militarizaci Svobodného města, kde prý museli všichni krejčí 

povinně šít uniformy, obdržela od svých zástupců rovněž i vláda francouzská.828

Beck sám však pro případ všeobecné německo-polské války nepřikládal německým 

jednotkám v Gdaňsku zásadnější význam. Uznával sice, že skrytá militarizace Svobodného 

                                                            
823 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 352-6.
824 Tamtéž: str. 352.
825 MIKOS: Wolne miasto… str. 301-2.
826 BROŽ: str. 153.
827 No. 28. Sir H. Kennard to Viscount Halifax, June 27., 1939 in British War Blue Book…, str. 92-3.
828 No. 137 - M. de la Tournelle, French Consul in Danzig to M. Georges Bonnet, Minister for Foreign Affairs in 

Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 177-8; No. 160 - M. Léon Nöel, French Consul in Danzig to M. 
Georges Bonnet, Minister for Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 205.
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města spojená s ilegálními přesuny německých jednotek na jeho území polskou situaci 

poněkud zhoršuje, ale na druhou stranu se „války nevyhrávají několika desítkami ,turistů´.“829

Navíc podle hlášení francouzského vyslance ještě na prahu léta 1939 ministr zahraničí 

nevylučoval možnost, že až za několik měsíců opadnou vášně spojené se Svobodným městem 

a klesne ochota vést kvůli němu ozbrojený konflikt, bude nakonec přeci jen v této otázce moci 

být s Německem vyjednán nějaký rozumný kompromis,830 a podle některých náznaků by se 

dokonce ani nebránil tomu, aby se z Gdaňsku stalo jakési demilitarizované „svobodné město“ 

v rámci německých hranic.831

Ovšem i tak muselo Polsko ve světle toho, že od jara 1939 se znovu začaly objevovat 

zprávy o blížící se přeměně Svobodného města na Berlínu podřízený nacistický kvazistát,832

stále intenzivněji hledat způsoby, jak hrozbě konfliktu lokalizovaného výhradně na gdaňské 

území čelit. 833 A to bez toho, aby svým postupem dalo Německu záminku označit jej za 

agresora.834

Už na první pohled přitom byly možnosti obrany polských zájmů výhradně za využití sil 

dislokovaných ve Svobodném městě tristní.

Již během polsko-gdaňské krize v letech 1932 a 1933 se ukázaly značné rezervy 

v defenzivních kapacitách základny na Westerplatte, která se podle mnohých příslušníků 

polských ozbrojených sil počátkem třicátých let stále ještě daleko více podobala přímořskému 

letovisku nežli vojenské základně. Jakékoliv posílení její obranyschopnosti Navíc po roce 

1934 blokovalo ministerstvo zahraničí zastávající politiku polsko-německého smíření, kterou 

by jakékoliv zvýraznění polské přítomnosti ve Svobodném městě mohlo vážně poškodit.835

Ještě větší překážku pro polskou armádu představoval fakt, že z důvodu zachování 

vojenského tajemství bylo třeba modernizaci základny zcela utajit před úřady Svobodného 

města. Takže i poté, co bylo v důsledku zhoršení polsko-německých vztahů na jaře 1939 

povoleno na Westerplatte vybudovat lehké opevnění musely být tyto práce vzhledem k 

možnosti pozorování základny jak z Gdaňska, tak i z letounů, které nad ní často přelétaly, 

                                                            
829 No. 32 Mr. Norton to Viscount Halifax, July 1., 1939 in British War Blue Book…, str. 96.
830 No. 128 - M. Léon Nöel, French Ambassador in Warsaw, to Georges Bonnet Minister for Foreign Affairs in 

Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 164. 
831 BURCKHARDT: str. 211.
832 PRAŻMOWSKA: War over Danzig…, str. 178.
833 Uvedený názor panoval např. na polském ministerstvu zahraničí ještě koncem června 1939. Viz No. 28. Sir 

H. Kennard to Viscount Halifax, June 27., 1939 in British War Blue Book…, str. 91.
834 O tom, že s uvedným propagandistickým využitím případného polsko-gdaňského konfliktu německá vláda 

počítala viz např. No. 163 Personal letter addresed by Herr von Ribbentrop, German minister for Foreign 
Affairs, to M. Georges Bennet, French Minister for Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, 
str. 214.

835 DRZYCIMSKI: str. 21.
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prováděny výhradně v noci.836 Westerplatte se tak nicméně konečně proměnila výhradně 

v opěrný vojenský bod, přičemž tuto skutečnost zvýraznil i fakt, že ke svému původnímu 

účelu – totiž vykládce i nakládce vojenských materiálů – nebyla základna na konci 30. let již 

vůbec využívána.837

Ovšem ani polská armáda jako by význam Westerplatte zcela nedoceňovala, neboť 

personální politiku při výběru příslušníků kontingentu na ní dislokovaného lze nazvat 

přinejlepším jako poněkud nedomyšlenou. Nejen u mužstva, ale ani u důstojníků totiž jejich 

představitelé zřejmě nepředpokládali, že by měli mít nějaké informace o delikátním 

postavení, v němž se celá základna nacházela. Dokonce i zástupce jejího velitele kapitán 

Dąbrowski později vzpomínal, že ještě pár dní před odjezdem do Gdaňsku naprosto netušil, 

za jakých podmínek bude vůbec svou službu vykonávat a že veškeré potřebné informace 

získal až na místě samém od svých podřízených.838

Nicméně nejtvrdším oříškem, před nímž stála polská armáda, nebylo zajištění vyšší 

informovanosti svých příslušníků, ale spíše navýšení jejich počtu bez toho, aby tento krok 

vyvolal jakékoliv protesty gdaňské vlády, která se v této věci křečovitě držela starých smluv. 

Zvyšování početního stavu polské armády na Westerplatte bylo nejdříve prováděno tak, 

aby nedošlo alespoň k formálnímu, když už ne faktickému porušení těchto dohody. Takto byl 

kupříkladu na Westerplatte převelen další důstojník, který tabulkově náležel do stavu 

polského Generálního komisariátu, v důsledku čehož polská strana vždy mohla uvést, že 

ačkoliv tato osoba dlouhodobě na Westerplatte slouží, není součástí zde dislokované 

jednotky.839

Nicméně vzhledem k rychlému zhoršování polsko-gdaňských vztahů se i uvedený způsob 

záhy ukázal jakožto zcela neefektivní a Poláci tak byli nuceni posílit svou přítomnost na 

poloostrově způsobem, který byl zcela jednoznačným porušením těchto dohod.

Vzhledem k tomu, že v letních měsících na Westerplatte pravidelně připlouvalo vojenské 

plavidlo z Gdyně, na němž mohli ti vojáci, kteří obdrželi od velitelů propustku, odplout na 

jednodenní návštěvu polského přístavu, odkud je následně uvedená loď opět přivezla, nebylo 

nic jednoduššího než takovýmto způsobem během léta 1939 postupně odvážet do Gdyně 

civilní pracovníky, kteří na základně působili, a při zpáteční cestě je nahrazovat vojenským 

                                                            
836 DĄBROVSKI: str. 70.
837 I když zdejší nacionální socialisté obviňovali Polsko, že využívá Westerplatte k dodávkám munice pro 

republikánské Španělsko. Viz BURCKHARDT: str. 47; DĄBROVSKI: str. 62-3.
838 DĄBROVSKI: str. 59-61. 
839 Tamtéž: str. 78-9.
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personálem z Gdyně.840 Gdaňská strana sice bedlivě kontrolovala počet pasažérů polského 

plavidla, nicméně skutečnost, že osoby odplouvající z Westerplatte nejsou totožné s těmi, 

které se následně ve večerních hodinách na základnu vrací, jí zůstala utajena až do počátku 

září 1939,841 kdy se německým jednotkám snažícím se poloostrov dobýt postavilo místo 

osmaosmdesáti polských vojáků přes 200 obránců.842 Ti pak podle plánů polské generality 

měli v případě konfliktu „několik hodin“ odrážet nápor místních útočníků z řad 

paramilitárních formací, načež měl být na poloostrově buď proveden výsadek z Gdyně,843

nebo se do Gdaňsku měly probít polské jednotky dislokované na hranici Svobodného 

města.844

Za tímto účelem pak bylo dne 13. srpna 1939 rozhodnuto o mobilizaci dvou polských 

divizí, z nichž byl utvořen intervenční sbor, který měl v případě pokusu o zrušení statusu 

Svobodného města ze strany místních nacistů vtrhnout na jeho území a obsadit záchytné body 

jihozápadně a západně od Gdaňska.845 Tyto jednotky přitom byly ještě 25. srpna dále posíleny.

Nicméně existence tohoto intervenčního tělesa vyvolávala mezi nejvyššími veliteli polské 

armády silné kontroverze - pokud by totiž došlo pouze k německému vpádu na území 

Svobodného města, měla jeho existence dozajista své plné opodstatnění, nicméně v případě 

vypuknutí plnohodnotné války mezi Německem a Polskem by se díky své nevýhodné 

dislokaci uvnitř Koridoru celé uskupení stalo snadnou kořistí útočícího protivníka. Z tohoto 

důvodu také bylo dne 31. srpna, kdy již bylo zcela jasné, pro jaký typ války se Berlín rozhodl, 

přistoupeno ke stažení tohoto uskupení, čímž ovšem došlo k faktickému odepsání polských 

pozic ve městě.846

Mimo Westerplatte se totiž jednalo pouze o několik roztroušených budov a ty, i přes 

posílení civilního personálu kupříkladu v objektu pošty na Heveliově náměstí,847 rozhodně 

nedávaly naději na smysluplnější obranu v řádu vyšším než několik hodin.

Pokud nicméně Poláci už dále nemohli výrazněji navýšit svou přítomnost ve Svobodném 

městě, stále ještě disponovali nástrojem, který mohl Německu a gdaňské vládě do značné 

                                                            
840 Tamtéž: str. 86.
841 Poslední takovýto transport se uskutečnil 13. srpna 1939. Viz DRZYCIMSKI: str. 24.
842 Jejich částečný seznam viz DĄBROVSKI: str. 139-142.
843 DĄBROVSKI: str. 83-4.
844 Podle deklarovaných názorů některých polských důstojníků by v takovém případě efektivní pomoc z polské 

strany mohla na základnu dorazit během dvanácti hodin. Nejoptimističtější odhady hovořily o tom, že posily 
z Gdyně by mohly doplout již během hodin šesti. Viz DĄBROVSKI: str. 92; KOSIARZ, Edmund: Druga 
wojna światova na Bałtyku, Gdańsk 1988, str. 125.

845 WILLIAMSON: str. 69.
846 WILLIAMSON: str. 69.
847 FISCHER: str. 352.
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míry znepříjemnit pašování vojenské výzbroje a výstroje - vlastními celními komisaři. Ti totiž 

vzhledem k tomu, že Svobodné město podle stále platných mezinárodních úmluv náleželo do 

polského celního území, vykonávali kontrolu nad gdaňsko-německou hranicí.848

Poláci proto neopomenuli jedinou příležitost požadovat po gdaňské vládě zajištění 

bezpečnosti svých celních zaměstnanců, kterým také neměly být kladeny žádné překážky ve 

vykonávání jejich činnosti.849

Dne 3. června zaslal Greiser Chodackému ve věci těchto požadavků nótu, v níž uváděl, že 

míra ohrožení polských celních úředníků není zdaleka taková, jak se polská strana domnívá, 

přičemž si jedním dechem stěžoval na to, že počet celníků se již blíží neúměrnému počtu 

jedné stovky a že jejich chování vůči civilnímu obyvatelstvu má daleko do běžné úřední 

korektnosti. Proto požadoval po polské straně omezení jejich působnosti, s tím, že již zakázal 

gdaňským celním úředníkům přijímat od svých polských kolegů nejen nařízení, ale i 

jakákoliv doporučení týkající se jejich práce.850

Chodackého úřad však ve své odpovědi poukázal na to, že Gdaňsk stále ještě náleží do 

polských celních hranic a že mezinárodní smlouvy gdaňským celníkům právě v případě boje s 

pašováním výslovně nařizují podřídit se instrukcím svých polských kolegů, přičemž dodal, že 

podle něj je naopak počet polských celních úředníků na gdaňském území nedostatečný.851

Paralelně s touto výměnou úředních dopisů se pokoušeli gdaňští nacisté ztížit činnost 

polských celních úředníků méně oficiálními, avšak o to účinnějšími prostředky. Nechyběly 

provokace, tisková kampaň, výhrůžky, sabotáže, vymýšlení nejrůznějších administrativních 

překážek a dokonce i fyzické útoky, kdy byl kupříkladu 20. května poblíž Kalthofu852 na 

gdaňsko-německých hranicích jeden z celních komisařů vyválen davem v pomyjích a jeho 

kolegové museli před rozzuřeným davem vyzbrojeným petardami a kameny prchat bočním 

                                                            
848 Britská diplomacie dokonce z intenzity sporů ohledně celních úředníků ve Svobodném městě odvozovala, 

zda množství zbraní pašovaných na jeho území vzrůstá či klesá. Viz No. 28. Sir H. Kennard to Viscount 
Halifax, June 27., 1939 in British War Blue Book…, str. 91. Spor o celní úředníky navíc představoval roku 
1939 jediný gdaňsko-polský spor, jehož předmět byl zcela jednoznačně vymezen. Viz - E. P.: The Free 
City… str. 4.

849 Např. 702 - Der Generalkonsul in Danzig an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band 
VI… str. 804-805.

850 No. 26. President of the Danzig Senate to the Polish Commisioner General, June 3, 1939 in British war blue 
Book…, str. 87-88; 471 – Der Präsident des Danziger Senats an den Polnischen Diplomatischen Vertreter in 
Dazig in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI… str. 525. Další vyjádření v tomto smyslu viz 749 - Der 
Generalkonsul in Danzig an das Auswärtige Amt in Danzig in tamtéž: str. 864-5.

851 No. 27 Sir H. Kennard to Viscount Halifax, June 11., 1939 in British War Blue Book, str. 89; 515 – Der 
Generalkonsul in Danzig an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI… str. 593. 765 –
Der Polnische Diplomatische Vertreter in Danzig an den Präsidenten des Danziger Senats in tamtéž: str. 889-
892.

852 Polsky Kałdowo.
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vchodem své úřadovny.853

Navíc se poté, co ještě během noci dorazili na místo incidentu pracovníci polského 

Generálního komisariátu, aby celou událost vyšetřili, shlukl kolem jejich vozu dav, ve kterém 

se nacházeli i příslušníci paramilitárních oddílů. Řidič Zygmunt Morawski, jemuž byla během 

doby, kdy jeho nadřízení hodlali jednat s místními úřady, ochrana vozidla svěřena, nabyl na 

základě výhružek ozbrojeného davu dojmu, že by mohl být lynčován, se na útěku několikrát 

vystřelil z pistole, přičemž poté, co se dav rozptýlil, zůstal na místě ležet jeden zabitý 

příslušník SA.854

Hned na druhý den začala jak gdaňská vláda, tak i Generální komisariát doslova chrlit 

jedno vyjádření k tomuto incidentu za druhým, přičemž se vzájemně obviňovaly z jeho 

vyprovokování a požadovaly po druhé straně odškodnění. Gdaňský tisk a rozhlas vyzýval k 

zadržení Morawského, který nicméně okamžitě po incidentu prozíravě uprchl do Polska, a 

poukazoval na zneužívání diplomatického postavení ze strany zaměstnanců polského 

generálního konzulátu. Senát pak požadoval obvolání všech polských úředníků, kteří s 

Morawským na místo činu přijeli,855 a Förster, jenž zrovna v té době pobýval v Německu, se 

okamžitě vrátil do Svobodného města, přičemž s sebou přivezl smuteční věnec na hrob 

zastřeleného SA-Manna, který mu věnoval sám Adolf Hitler.856

Přestože sám Greiser tvrdil, že události v Kalthofu „nebere tragicky“, využívala je gdaňská 

vláda857 po celý zbytek léta pokaždé, když chtěla poukázat na podle ní nadbytečné pravomoci 

polských celních inspektorů na území Svobodného města.858 Ještě dne 29. července tak 

prezident senátu požadoval odvolání celkem 15 polských celních inspektorů, kteří se údajně 

měli dopustit špionáže, neuposlechnutí úřední výzvy, podílu na výše zmíněném zabití 

příslušníka SA řidičem Morawským či „nemorálního života.“859 Chodacki něco takového 

pochopitelně rázně odmítl.860

                                                            
853 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 364.
854 Polská verze celého incidentu viz 418 – Der Polnische diplomatische Vertreter in Danzig an den Präsidenten 

des Danziger Senats in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI… str. 457-8. Srov. německou verzi událostí, 
která se zmiňuje pouze o střelbě z polského automobilu viz 417 – Aufzeichnung des Vortragenden 
Legationsrats Bergmann (Pol. Abt.) in tamtéž: str. 456. 

855 470 – Der Präsident des Danziger Senats an den Polnischen Diplomatischen Vertreter in Danzig in tamtéž:
str. 524-5.

856 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 365-9; No. 129 - M. Léon Nöel, French Ambassador in Warsaw, to 
Georges Bonnet Minister for Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 165-6.

857 BURCKHARDT: str. 211.
858 No. 133 - M. Léon Nöel, French Ambassador in Warsaw, to Georges Bonnet Minister for Foreign Affairs in 

Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 173. 
859 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 369-370.
860 765 – Der Polnische Diplomatische Vertreter in Danzig an den Präsidenten des Danziger Senats in (Hrsg.) 

ROTHFELS: Serie D, Band VI…, str. 889-892.
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A aby polská strana dokázala, že nehodlá Svobodnému městu nijak ustupovat, začala na 

hranicích zadržovat produkty jeho živočišného průmyslu (především tuky a slanečky), jejichž 

prodej do Polska přinášel nezanedbatelné zisky gdaňskému státnímu rozpočtu.861 Senát na to 

zareagoval nepřímou hrozbou otevření celní hranice s Východním Pruskem, což pro změnu 

Chodacki komentoval s tím, že takovýto krok bude Polsko chápat jako důvod k zahájení 

válečných akcí.862

V takto vyhrocené atmosféře, kdy městem kolovaly zvěsti o tom, že tyto incidenty jsou 

uměle vyvolávány, aby mohly být využity buď jako záminka pro nacistický protiústavní 

převrat863 či pro vstup polských vojsk do Gdaňsku,864 a kdy si se objevovaly i ty 

nejfantastičtější zprávy, jako že se Adolf Hitler, který ke svým padesátinám obdržel gdaňské 

čestné občanství,865 nechá zvolit prezidentem Senátu namísto Greisera,866 se pak není co divit, 

že každá, i ta sebepochybnější záminka mohla v obou stranách vyvolat dojem jednoznačného 

ohrožení.

A tak, když gdaňští celní inspektoři předali polským úřadům dopis, jehož autor jim 

oznamoval, že na základě nařízení senátu budou polští celníci považováni pouze za 

příslušníky „hraniční stráže“ a jelikož patřičné smlouvy takovýto termín neznají, bude jim od 

6. srpna znemožněno vykonávat jejich činnost,867 podnikly polské úřady ihned bez 

jakéhokoliv ověření těchto informací kroky, jež považovaly ke zrušení tohoto ve skutečnosti 

neexistujícího nařízení za nezbytné.

Greiser tak 4. srpna obdržel nótu, v níž Chodacki kategoricky požadoval, aby mu do večera 

následujícího dne president senátu sdělil, že považuje takovýto postup gdaňských úřadů proti 

polským celníkům, kteří budou mimochodem nyní s ohledem na svou bezpečnost chodit 

ozbrojeni, za jednoznačně neplatný. Uvedená nóta dále obsahovala pohrůžku, že pokud by 

snad došlo k jakýmkoliv pokusům tato nařízení uplatnit, vyhrazuje si polská vláda možnost 

sáhnout k odvetným opatřením.868

                                                            
861 BURCKHARDT: str. 229-230.
862 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 370-1; 771 - Aufzeichnung des Vortragenden legationsrats 

Bergmann (Pol. Abt.) in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI…, str. 897.
863 No. 133 - M. Léon Nöel, French Ambassador in Warsaw, to Georges Bonnet Minister for Foreign Affairs in 

Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 172. 
864 BURCKHARDT: str. 229.
865 FISCHER: str. 343-9.
866 No. 165 – M. De Seguin, French Chargé d´ Affaires in Warsaw to M. Georges Bonnet, Minister for Foreign 

Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 219.
867 BURCKHARDT: str. 231; No. 181 - M. Léon Nöel, French Ambassador in Warsaw, to Georges Bonnet 

Minister for Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 146; 785 – Aufzeichnung des 
Vortragenden Legationsrats Bergmann (Pol. Abt.) in in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI… ,str. 897.

868 Č. 67 (432) – Diplomatický zástupce republiky Polské v Gdaňsku prezidentovi senátu Svobodného města 
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Poté, co senát na tento list podle Chodackého názoru neodpověděl dostatečně uspokojivě, 

obdržel Greiser hodinu po půlnoci na 5. srpna další výzvu, která potvrzovala, že polské 

požadavky v této věci mají ultimativní ráz.869 Polská strana přitom byla zcela očividně 

ochotna své výhrůžky splnit, i kdyby to mělo znamenat výrazné zhoršení bezpečnostní situace 

ve městě, což dokázala i tím, že ženy a děti pracovníků komisariátu obdržely okamžitý příkaz 

k evakuaci.870

Hned v ranních hodinách nicméně začínalo být zřejmé, že nařízení, jež vyvolalo tak 

bouřlivou odezvu ve skutečnosti neexistuje a polská strana musela, byť neochotně, zahájit 

ústup. Poté, co o uvedené věci jednal Chodacki s Greiserem, oznámili Poláci, že netrvají na 

tom, aby jim byla písemná odpověď na jejich nótu dodána v dříve vytčeném termínu,871 takže 

nakonec ono žádané vysvětlení podala gdaňská strana až 7. srpna a nejenže v něm existenci 

inkriminovaného nařízení se vší rozhodností popřela, ale zároveň jej využila k tomu, aby 

polské straně ostře vytkla její přístup, který „může způsobit nedohledné škody.“872

Celá kauza si ovšem mezitím začala žít vlastním životem a povinnost vyjádřit se k ní cítily 

jak polský a německý tisk,873 tak i všechny strany v gdaňském sporu zaangažované. Velitel 

polské armády maršál Edward Śmigly-Rydz 6. srpna na stotisícovém shromáždění v Krakově 

hovořil o tom, že Gdaňsk je po mnoho století spjat s Polskem a že na sílu odpoví Polsko 

silou.874 Förster po setkání s Hitlerem, jehož prý celá aféra značně pobouřila, zase svolal na 

10. srpna mohutné protipolské shromáždění, kde se vyjadřoval pro připojení Gdaňsku k 

Německu.875 Britská vláda, která zprvu rozhodný polský postup přivítala, se po vyjasnění celé 

kauzy od tohoto svého stanoviska pokoušela co nejdůrazněji distancovat, a i když během 

diplomatických jednání postoj Varšavy i nadále hájila, nakonec polské vládě vyčetla, že s ní 

předem svůj postup nekonzultovala,876 neboť takovéto jednání může negativně ovlivnit 

                                                                                                                                                                                             
Gdaňsk in 100 dokumentů…, str. 150-151. 

869 Č. 68 (433) – Diplomatický zástupce republiky Polské v Gdaňsku prezidentovi senátu Svobodného města 
Gdaňsk in tamtéž:…, str. 151-2. 

870 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 371.
871 BURCKHARDT: str. 232.
872 Cit. dle Č. 69 (434) – Prezident senátu Svobodného města Gdaňsk diplomatickému zástupci Polské republiky 

v Gdaňsku in 100 dokumentů…, str. 152-3. 
873 Danzig, Germany and Poland in Bulletin of International News, No. 17, 1939, str. 852.
874 No. 185 – M. De Saint-Hardquin, French Chargé d´Affaires in Berlin to M. Georges Bonnet, Minister for 

Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 253. 
875 No. 189 – M. De Saint-Hardquin, French Chargé d´Affaires in Berlin to M. Georges Bonnet, Minister for 

Foreign Affairs in tamtéž, str. 253; BURCKHARDT: str. 232; No. 197 – M. Coulondre, French Ambassador 
in Berlin to M. Georges Bonnet, Minister for Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 
272.

876 PRAŻMOWSKA: Poland´s Foreign Policy… str. 871; LIPSKI, Józef: The Polish German Crisis in 
JĘDRZEJEWICZ, str. 554.
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přístup Adolfa Hitlera ke gdaňské otázce a tím i výsledný kompromis, v nějž Londýn stále 

doufal.877 Samo Německo si přitom skutečně nemohlo v žádném případě nechat ujít tak 

skvělou příležitost demonstrovat necitlivost polského přístupu, takže hned 9. srpna sdělil 

Weiszäcker zástupci polského velvyslanectví, že:

„opakování takových ultimativních požadavků proti Svobodnému městu Gdaňsk a hrozba 

odvetnými opatřeními by způsobily přiostření v německo-polských vztazích, za jehož následky 

by odpovědnost padla výhradně na polskou vládu a za něž říšská vláda již nyní musí 

odmítnout veškerou zodpovědnost.“878

Polská strana pochopitelně uvedené vyjádření „s nejživějším překvapením“879 odsoudila a 

obratem obvinila Německo z vměšování se do polsko-gdaňských vztahů, přičemž takovéto 

intervence hodlá pro příště „považovat za útočné jednání.“880 Někteří polští diplomaté sice 

považovali takto ostrou reakci za poněkud přehnanou, avšak Beck sám v německém 

stanovisku viděl pouze potvrzení svých nejhorších obav – ostatně poté, co s ním byl během 

jedné ze svých cest seznámen, zněla jeho první slova: „Začíná to!“ Načež okamžitě 

odcestoval do Varšavy.881

Ačkoliv by se zřejmě mírnější přístup setkal se stejnou německou reakcí, posloužil 

radikální polský postoj potřebám německé diplomacie, která tak získala další důkaz polské 

neochoty k dohodě o Svobodném městě, na nějž mohlo poukazovat při odmítání jakéhokoliv 

úsilí třetího státu o zprostředkování.882 V tomto kontextu tedy není příliš překvapivé, že 

zprávy o italsko-německém návrhu, jenž počítal s postupným vyklizením základny na 

Westerplatte a pozvolným přechodem města pod německou správu,883 se nakonec nepotvrdily. 

V průběhu srpna času se nicméně mohlo zdát, že celá aféra slábne. V Gdaňsku dokonce od 

18. tohoto měsíce vedli Greiser a Chodacki přímá jednání, do kterých se od 21. srpna 

zapojovala i expertní skupina a jejichž cílem bylo celkové řešení sporných bodů týkajících se 

                                                            
877 Document 147 – Lubomirski to the Ministry of Foreign Affairs in JĘDRZEJEWICZ, str. 555.
878 Cit. dle Č. 72 (445) – Sdělení státního tajemníka zahraničního úřadu polskému chargé d´affaires, 9. srpna 

1939 in 100 dokumentů…, str. 155. 
879 Cit. dle Č. 73 (446) – Sdělení státního podtajemníka v polském zahraničním ministerstvu polskému chargé 

d´affaires ve Varšavě, 10. srpna 1939 in tamtéž…, str. 155.
880 Cit. dle tamtéž: str. 156.
881 LIPSKI, Józef: Final Endeavors in JĘDRZEJEWICZ, str. 554.
882 Document 149 – Lipski to Beck in tamtéž, str. 557.
883 Danzig, Germany, and Poland in Bulletin of International News, Vol. 16, No. 17 (26. srpna 1939), str. 857.
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působení polských celních inspektorů.884 Polsko i Gdaňsk dokonce na znamení vzájemného 

usmíření propustily z vazby zástupce druhé strany, jež v přechozích týdnech odsoudily k 

odnětí svobody za zločiny ideového charakteru. Z polské věznice tak vyšel gdaňský celní 

úředník Müller, jenž si odpykával měsíční trest za „urážku polského národa“, přičemž 

gdaňské nápravné zařízení zase opustil polský inspektor Lipinski, odsouzený k osmnácti 

měsícům káznice za to, že protiprávně vyslýchal dva příslušníky SA a hrubě urážel Hitlera a 

Goebbelse.885

Celkové uvolnění se však nakonec ukázalo jen jako iluzorní.

Ještě před schůzkami Greisera s Chodackým se tak v tisku objevily zprávy o krátkodobém 

zadržení dalších dvou polských inspektorů, kteří na území svobodného města roznášeli 

protinacistické letáky886 a dne 15. srpna byli údajně zajištěni další tři, kteří při kontrole v 

přístavu zamířili reflektor na připlouvající neosvětlenou německou loď. Dokonce se i množily 

informace o přestřelkách, k nimž mělo docházet mezi polskými a gdaňskými ozbrojenými 

složkami.887

I samotná polsko-gdaňská jednání se pak záhy zvrhla v licitování, kolik inspektorů bude z 

gdaňského území staženo. Gdaňská strana reprezentovaná Försterem a podporovaná 

německou vládou,888 navíc již celkem jednoznačně počítala s tím, že tyto rozhovory 

zkrachují, načež z jejich neúspěchu obviní polskou vládu a následně vykáže všechny polské 

celní zaměstnance ze svého území, čímž si připraví půdu pro další kroky, jejichž konečným 

cílem bude naprostá eliminace polských pozic ve městě a to i za cenu ozbrojeného útoku na 

Westerplatte.889

Jednou z mála osob, která i v této chvíli neztrácela důvěru v to, že nakonec přeci jen dojde 

k polsko-německému porozumění, byl vysoký komisař Burckhardt, jenž se snažil ze všech sil 

bagatelizovat probíhající militarizaci Svobodného města890 a který se ještě v srpnu domníval, 

že Gdaňsk skutečně představuje onen příslovečný poslední německý územní požadavek, s 

jehož získáním jsou Němci navíc ochotni rok až dva počkat.891 Daleko větší obavy v něm 

totiž vyvolávaly možné polské akce proti Svobodnému městu vyvolané „šovinistickým“ 

                                                            
884 BURCKHARDT: str. 232.
885 652 - Der Generalkonsul in Danzig an das Auswärtige Amt in (Hrsg.) ROTHFELS, Serie D, Band VI…, str. 

756; Danzig, Germany, and Poland in Bulletin of International News, Vol. 16, No. 17 (26. srpna 1939), str. 
852.

886 Danzig, Germany, and Poland..., str. 853.
887 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 371-372.
888 WEINBERG.: Germany and the Soviet Union…, str. 44.
889 LIPSKI, Józef: Last German Moves in Danzig before the War in JĘDRZEJEWICZ, str. 613.
890 LEVINE: str. 452.
891 BURCKHARDT: str. 244.
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veřejným míněním.892 Koneckonců Burckhardtova spíše protipolská stanoviska, spojená s 

jistou nechutí k Beckovi, který vysokého komisaře údajně rozladil tím, že se jej pokoušel 

úkolovat, potvrzují nejen jeho vlastní paměti,893 ale i svědectví německé diplomacie, podle níž 

se Burckhardt dokonce domníval, že polská vláda v dlouhodobějším horizontu usiluje nejen o 

anexi Svobodného města, ale i o obsazení Východního Pruska.894

Optimistický postoj vysokého komisaře ve věci německých územních požadavků přitom v 

první polovině roku 1939 plně souzněl s britskými snahami o nenásilné urovnání gdaňské 

otázky. V důsledku toho byl nakonec Burckhardt v Londýně chápán dokonce jako 

relevantnější znalec problematiky Svobodného města než zdejší britský konzul Gerald 

Shepherd, který se naopak nijak netajil svými silně protinacistickými názory a jehož 

nevyhnutelný střet s vysokým komisařem nakonec skončil jeho odvoláním poté, co 

Burckhardt v Londýně zpochybnil jeho duševní schopnosti.895

V květnu Halifax Burckhardtovi navrhl, aby se podílel na zprostředkování mezi Polskem a 

Německem v gdaňské otázce.896 Definitivní kompromis v této věci přitom nyní podle 

Halifaxových představ sice vycházel z polských návrhů, ale Berlín měl nyní na úkor Polska 

navíc získat i právo zastupovat Svobodné město v zahraničních záležitostech.897

Takovýto postoj Londýna se může v situaci, kdy jednotliví představitelé nacistického 

režimu dávali zřetelně najevo, že gdaňská otázka má být řešena co nejdříve a to třeba i silou, 

jevit jakožto nebývale naivní, avšak je třeba si uvědomit, že postoj některých z 

nejdůležitějších činitelů Německé říše k této věci dlouho nebyl zřejmý.

Na jednu stranu byla sice britská vláda informována o opakovaných Försterových 

prostořekých projevech,898 kdy kupříkladu dne 25. června župní vedoucí sdělil svým 

posluchačům, že se „během několika dní Gdaňsk stane středem politických událostí… Dnes 

každý ví, že existence Svobodného města brzy skončí, a my také víme, jak skončí,“899 stejně tak 

jako o tom, že ministr Gooebels při své červnové návštěvě Gdaňsku sarkasticky 

zpochybňoval hospodářské nároky Polska na území Svobodného města,900 neboť „Gdaňsk je 
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německé město a chce k Německu!“,901 přičemž jím řízená propagandistická mašinérie se 

široce rozepisovala o neexistujících protiněmeckých násilnostech ve Svobodném městě,902

avšak na stranu druhou se od konce dubna k budoucnosti Gdaňska opět žádným způsobem 

nevyjádřil Adolf Hitler,903 na jehož postoje by tak mohl právě Burckhartd prostřednictvím 

svých kontaktů či snad i během přímých jednání zapůsobit.

I ostatní aktéři hry o Svobodné město se přitom domnívali, že Burckhardtova přítomnost na 

scéně může usnadnit vzájemná jednání. Vždyť o tom, jak široce sdílené toto přesvědčení bylo, 

svědčí nejlépe to, že se na něm jako na jedné z mála věcí byli sto shodnout jak Beck,904 tak i 

Förster.905

Burckhardt sám, jehož prakticky po celou první polovinu roku 1939 jeho představení v 

Radě Společnosti národů udržovali mimo dění ve Svobodném městě tím, že mu opakovaně 

prodlužovali dovolenou,906 tak rázem nabyl ne zcela oprávněného pocitu vlastní důležitosti a 

faktické nezastupitelnosti nejen v gdaňských záležitostech, ale i na pozici prostředníka v 

polsko-německých vztazích. Pro jejich urovnání byl přitom ochoten obětovat i samo 

postavení Společnosti národů v Gdaňsku, kdy svým představeným doporučoval, aby po konci 

jeho funkčního období, k čemuž mělo dojít v únoru 1940, na jeho post již nikoho 

nejmenovali, a uvolnili tak cestu nenásilné likvidaci statusu Svobodného města.907 V této 

souvislosti tak nemůže být překvapivé, že nechyběly ani hlasy, které Burckhardtovo působení 

srovnávaly s činností mise lorda Runcimana, jenž měl o rok dříve přispět k vyřešení 

československo-německého sporu v sudetoněmecké otázce.908

Vysoký komisař tedy pojal svou činnost na jaře a v létě 1939 ve skutečně grandiózním 

stylu. Na přelomu května a června jednal mimo jiné s Beckem, Ribbentropem, Weiszäckerem, 

Greiserem, Försterem a dokonce i s jedním ze svých předchůdců Attolicem, který nyní 

zastával post italského vyslance v Berlíně. Všude se přitom snažil vyvíjet úsilí na zmírnění 

polsko-německého napětí,909 ačkoliv konkrétní způsoby, jimiž se toho snažil dosáhnout –

například ujišťování Ribbentropa, že Velká Británie do případného německo-polského 

                                                            
901 FISCHER: str. 351.
902 EVANS: Třetí říše…, str. 557. 
903 No. 197 – M. Coulondre, French Ambassador in Berlin to M. Georges Bonnet, Minister for Foreign Affairs in 

Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 272. 
904 BURCKHARDT: str. 206.
905 771 - Aufzeichnung des Vortragenden legationsrats Bergmann (Pol.Abt.) in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, 

Band VI… str. 897.
906 FISCHER: str. 350.
907 BURCKHARDT: str. 204.
908 Např. No. 200 – M. Coulondre, French Ambassador in Berlin to M. Georges Bonnet, Minister for Foreign 

Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 277. 
909 BURCKHARDT: str. 199-201.
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konfliktu nezasáhne,910 se nezdály pokaždé být právě z nejšťastnějších.

Druhé kolo těchto jednání pak vysoký komisař zahájil v červenci, kdy se pro změnu sešel s 

Frobösem,911 Greiserem, Chodackým912 a Försterem, který se mu z jakýchsi záhadných 

důvodů začal chlubit, že disponuje novým soukromým letounem, díky němuž může být v 

užším kontaktu s Adolfem Hitlerem,913 a následně vysokého komisaře požádal, zda by mu po 

jazykové stránce nezkorigoval „první pravdivý politický článek“ se silně protipolským 

zaměřením.914

Ovšem jednání s Försterem byla přes tuto banálnost pro Buckhardta zdánlivě 

nejpřínosnější. Župní vedoucí mu totiž nejprve slíbil zařídit onu kýženou osobní audienci u 

Adolfa Hitlera,915 načež Burckhardtovi ve večerních hodinách dne desátého srpna sdělil, že se 

s ním německý kancléř hodlá sejít druhého dne odpoledne a že pro něj již vyslal letadlo, které 

ho má diskrétně dopravit do Obersalzbergu. Burckhardt dokázal i v tomto šibeničním termínu 

o své cestě přes příslušné diplomatické úředníky zpravit přesně podle předpisu členy 

Komitétu tří,916 z nichž zvláště Halifax ho žádal, aby Hitlera uvědomil, že v případné válce 

hodlá Velká Británie Polsko podpořit,917 a následujícího rána se ve vší diskrétnosti odebral na 

předem uzavřené gdaňské letiště, odkud odletěl do Německa.

Říšský kancléř sice přijal vysokého komisaře poměrně příznivě, nicméně podle 

Burckhardtova svědectví, jež bylo následně předáno britské i francouzské vládě,918 se rozčílil 

okamžitě poté, co se řeč stočila na problematiku polských celních inspektorů, kdy obvinil 

Varšavu ze snahy prezentovat jeho dobrou vůli jakožto slabost, přičemž si představitelé 

polského státu patrně neuvědomují sílu německé armády. Na Burckhardův přímý dotaz, zda 

má tedy připravit evakuaci své rodiny z Gdaňska, pak už Hitler odpověděl zcela nezastřeně:

„V Gdaňsku se každého dne může něco stát – ale pouze v případě, že to budou chtít Poláci. 

Myslím, že vašim dětem bude lépe ve Švýcarsku.“919

                                                            
910 Viz 464 – Aufzeichnung des Staats sekretärs in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI…, str. 521.
911 BURCKHARDT: str. 218.
912 686 – Vermerk des Präsidenten des Danziger Senats in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, Band VI…, str. 788-

791.
913 681 – Vermerk des Leiters der Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten des Danziger Senats in tamtéž: str. 

782.
914 BURCKHARDT: str. 224.
915 Tamtéž: str. 203.
916 Tamtéž: str. 238.
917 LEVINE: str. 453.
918 Danzig, Germany, and Poland in Bulletin of International News, Vol. 16, No. 17 (26. srpna 1939), str. 855.
919 Cit. dle BURCKHADRT: str. 243.
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Jinak však kancléř hovořil především o věcech, které měly s gdaňskými záležitostmi malou 

nebo vůbec žádnou souvislost. A tak kupříkladu vysokému komisaři ozřejmil celý svůj 

zahraničně politický program, jenž počítal s válkou se SSSR a s následným obsazením 

Ukrajiny, která podle něj jakožto jediná oblast kontinentu mohla zabránit potravinové blokádě 

Německa,920 nebo žádal Burckhardta, aby mu sjednal schůzku s britským generálním 

inspektorem zámořských sil generálem Edmundem Ironsidem.921

Z výše uvedeného je zřejmé, že Hitler nepředpokládal, že by Burckhardtova mise mohla 

přinést nějaké hmatatelné výsledky, ale spíše ji použil jakožto způsob jak prostřednictvím 

diskrétního diplomata posílit ve Velké Británii a Francii přesvědčení, že k nim Německo nemá 

žádné nepřátelské postoje a že by kvůli gdaňské otázce neměly vstupovat s Třetí říší do 

válečného stavu.

Burckhardt byl nicméně ještě dlouho poté přesvědčen, že jeho jednání s Hitlerem skutečně 

mohlo zabránit rozpoutání války či jej alespoň oddálit, a obviňoval ze zkrachování celého 

slibně zahájeného procesu indiskrétnost médií, která zveřejnila zcela nepravdivé informace o 

jeho cestě,922 a zcela očekávatelně také Poláky, kteří si podle něj nevážili ústupků, jež jim v 

Gdaňsku i Berlíně vymohl, kteří se svými nótami se neustále snažili zvyšovat ve Svobodném 

městě napětí, a jejichž ministr zahraničí viděl za cestou Vysokého komisaře k Hitlerovi pouze 

úhybný manévr, jehož skutečným cílem bylo poškození polských pozic.923

I vysoký komisař tak tedy v posledních srpnových dnech nakonec ztratil naději na mírové 

urovnání a raději začal s likvidací dokumentů, které neměly padnout do rukou cizím vojskům, 

jejichž vstup do Gdaňsku se dal očekávat každým dnem.924

Touto dobou už také byl v plném proudu útěk mnoha Poláků ze Svobodného města,925 kam 

se pro změnu v tušení blížícího se konfliktu začali sjíždět přední světoví žurnalisté.926

A neměli čekat dlouho. Neboť, jak hlásil své vládě francouzský chargé d´affaires v Berlíně: 

„konec sklizně – konkrétně období 15. - 20. srpna – se bude krýt se začátkem krize tak 

hluboké, že ji možná evropský mír nebude schopen přežít.“927

                                                            
920 129. Hitler erläutert Carl J. Burckhardt sein Lebensraum-Programm, 11. 8. 1939 in (Hrsg.) MICHALKA, 

Wolfgang: Deutsche Geschichte 1933-1945, Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt am Main 
1993, str. 166. Zasazení tohoto výroku do širšího rámce zahraniční politiky Třetí říše viz HAFFNER, 
Sebastian: Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995, 174-6.

921 BURCKHARDT: str. 243.
922 BURCKHARDT: str. 244-245.
923 LEVINE: str. 454; BURCKHARDT: str. 246.
924 Tamtéž: str. 214.
925 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 361. 
926 FISCHER: str. 352.
927 Cit. dle M. De Saint-Hardouin, French Chargé d´Affaires in Berlin, to M. Georges Bonnet, Minister for 
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7. 3. Försterův převrat a poslední dny Svobodného města 

Jen krátce po onom vytčeném termínu – konkrétně 23. srpna 1939 pak také konečně došlo 

k události, na níž značná část voličů gdaňské NSDAP čekala už od roku 1933. K 

legislativnímu státnímu převratu, během nějž podle plánu předem schváleného v Berlíně senát 

ve spolupráci se stranickým vedením, jedním škrtem pera pohřbil gdaňskou ústavu a otevřeně 

demonstroval přináležitost Svobodného města k Říši.

Do té doby, než na území někdejšího Svobodného města vstoupí němečtí vojáci, tak již 

neměl jeho osudy určovat senát v čele s Greiserem, ale do jeho vedení se oficiálně postavil 

sám Förster, jemuž byl nabídnut titul „hlavy státu,“928 která neměla být odpovědná ani senátu, 

ani parlamentu a už vůbec ne obyvatelstvu Svobodného města, ale výhradně Adolfu Hitlerovi. 

Není třeba dodávat, že Förster nabízenou poctu okamžitě přijal.

O likvidaci dřívějšího statusu Gdaňsku byli obratem informováni Burckhardt a Chodacki, 

přičemž jejich reakce byla pro okamžik, kdy Evropa stála na prahu nové války, zcela 

příznačná - vysoký komisař, věrných duchu organizace, která jej do Gdaňsku vyslala, celou 

událost, jež fakticky znamenala zrušení jeho úřadu, přešel mlčením a pouze se nedostavil na 

oficiální recepci Fösterem pořádanou, zatímco Poláci vydali rozhořčený diplomatický protest, 

proti tomu, že s jim gdaňské orgány změnu statusu Svobodného města neoznámily předem:929

„Polská vláda nevidí zákonného podkladu pro rozhodnutí senátu Svobodného města, jež 

vytváří novou státní funkci, která není vůbec stanovena ústavou Svobodného města a jíž, jak 

se zdá, by byly podrobeny úřady, které až dosud působily ve Svobodném městě. Polská vláda 

si vyhražuje právo na další opatření v této věci.“930

Své západní spojence pak polská diplomacie ujistila, že žádné nové provokace v Gdaňsku 

již tolerovat nebude, ale že na druhou stranu své další kroky, odvislé od míry narušení 

polských práv v Gdaňsku, s nimi bude konzultovat.931

                                                                                                                                                                                             
Foreign Affairs in Diplomatic Documents 1938-1939…, str. 228.

928 LIPSKI, Józef: Last German Moves in Danzig before the War in JĘDRZEJEWICZ, str. 614.
929 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 373.
930 Cit. dle NÁLEVKA: str. 24.
931 Tamtéž: str. 24.



167

Ať tak či tak Gdaňsk nyní definitivně začal připomínat spíše integrální součást Německé 

říše než co jiného. Železniční trati hlídali členové SA, příslušníci tajné police prováděli 

kontroly na gdaňsko-polské hranici s tím, že těmto kontrolám byli podrobeni i polští úředníci 

z úřadu generálního komisaře a to bez ohledu na to, že v již fakticky neexistujícím 

Svobodném městě měli disponovat statusem diplomatů. Obyčejní polští poštovní a železniční 

zřízenci pak byli rovnou zatýkáni. Došlo i k zásahu proti pracovníkům Rady přístavu932 a k 

zabavování zásob potravin patřících polským fyzickým i právnickým osobám.933

Přesto však všechno nešlo podle plánu. Iniciátoři převratu totiž zřejmě počítali s tím, že k 

německému útoku dojde již v původně naplánovaném termínu 26. srpna,934 a tak poté, co jej 

Berlín z diplomatických důvodů o několik dní odložil, existoval Gdaňsk v jakémsi 

státoprávním vzduchoprázdnu ještě téměř celý týden.

Uvedené období bylo nicméně zcela vyplněno horečnými diplomatickými jednáními, v 

nichž se ovšem stále více ukazovalo, že někdejší Svobodné město má pro Německo význam 

skutečně již jen jako pouhá záminka k rozpoutání války,935 jíž byl nyní Berlín podle 

Hitlerových slov ochoten vést třeba i proti Velké Británii. Ostatně německé územní 

požadavky se v této době rozrostly do takové míry, že k jejich přijetí už nemohla svolit žádná 

polská vláda, a to i kdyby jinak na základě anglických návrhů s odevzdáním Gdaňsku Třetí 

říši souhlasila.

Tak v dopise zaslaném ministerskému předsedovi Chamberlainovi 23. srpna hovořil 

německý kancléř nejen o Gdaňsku, ale i o celém koridoru jakožto o „sféře německých 

zájmů“,936 a o tři dny později pak britskému premiérovi vzkázal, že: „Německo nežádá nic 

jiného než Gdaňsk a koridor a má zájem o životní podmínky německé menšiny v Polsku,“937

načež tento postoj Ribbentrop potvrdil vypracováním ultimáta, které ještě ve svých důsledcích 

navíc požadovalo plné polské námořní odzbrojení.938

Jak je tedy zřejmé, nedokázal by v této chvíli válce zabránit žádný, i ten nejštědřejší návrh, 

jenž by se týkal výhradně Svobodného města. Německé požadavky dokonce výrazně 

                                                            
932 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 375; BURCKHARDT: str. 248-9; NÁLEVKA: str. 129.
933 Tamtéž: str. 88.
934 Dosvědčují to i reakce představitelů Svobodného města v okamžiku, kdy jim velitel Schleswig-Holsteinu 25.

srpna prezentoval své rozkazy počítající s útokem na Westerplatte v rannních hodinách následujícího dne. Viz 
tamtéž: str. 152. 

935 Tamtéž: str. 72.
936 Č. 79 (456) Vůdce britskému ministerskému předsedovi Chamberlainovi, 23. srpna 1939 in 100 

dokumentů…, str. 172.
937 Cit. dle NÁLEVKA: str. 83.
938 Č. 87 (466) Rozmluva říšského ministra zahraničních věcí s britským v elvyslanccem, 30. srpna 1939 o 

půlnoci in 100 dokumentů… str. 204-207.
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převyšovaly i ústupky, k nimž hodlala Polsko přemluvit fašistická Itálie, kterou v její 

zprostředkovatelské roli plně podporoval i Vatikán. Nabídka okamžité anexe Gdaňska a 

vytvoření „koridoru přes koridor“,939 jakkoliv se v podstatě kryla s dřívějšími německými 

návrhy, nyní již nebyla sto nacionálně socialistický režim uspokojit, a tak nakonec 

zkrachovala i poslední italská iniciativa, jejímž cílem bylo svolání mezinárodní konference, 

jež by analogicky se setkáním velmocí v Mnichově o necelý rok dříve, rozhodla o sporných 

otázkách ve vztazích mezi Německem a Polskem.940

V samotném Svobodném městě se přitom situace vyostřovala fakticky ze dne na den.

Do Gdaňsku osobně přicestoval vrchní velitel SS Heinrich Himmler, aby zkoordinoval 

činnost zdejší SS a SA, které již čítaly 18 000 osob, s německou armádou.941

Dne 26. srpna pak došlo na gdaňsko-polské hranici k přestřelce mezi gdaňskými celníky a 

příslušníky polské armády, z nichž dva během boje zahynuli.942 Téhož dne večer navštívil 

Burckhardta polský generální komisař Chodacki a zoufale zapřísahal ženu vysokého 

komisaře, ať ještě téhož dne Svobodné město opustí.943 Nazítří pak Froböß uzavřel gdaňský 

vzdušný prostor.944

28. srpna gdaňské úřady zadržely vagon s vojenskou výzbrojí a výstrojí, jejž Polsko na 

poslení chvíli vyslalo z Gdyně na posílení posádky na Westerplatte.945 Den nato pak Polsko i 

pod dojmem posledních událostí ve Svobodném městě vyhlásilo všeobecnou mobilizaci,946

která však byla vzápětí na přání britského a francouzského zastupitelského úřadu 

pozastavena.947 Třicátého pak Polsko Velké Británii muselo přiznat, že již není schopno 

situaci ve městě jakkoliv kontrolovat948 - ačkoliv některé varšavské kruhy stále odmítaly 

evakuaci zdejšího polského personálu, neboť by podle nich takovýto kroj Němcům jen 

usnadnil likvidaci toho, co ze Svobodného města zbylo.949

A do toho všeho připlula do gdaňského přístavu na dlouho očekávanou návštěvu německá 

válečná loď Schleswig-Holstein.

Vždyť o tom, že koncem srpna do Gdaňsku zavítá německé plavidlo, jehož posádka zde 

                                                            
939 NÁLEVKA: str. 128.
940 Tamtéž: str. 143.
941 Tamtéž: str. 88.
942 Tamtéž: str. 57.
943 BURCKHARDT: str. 247.
944 NÁLEVKA: str. 76.
945 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 360.
946 Documents 157 - Declaration of Minister Szembek to the Allied Ambassadors in in JĘDRZEJEWICZ, str. 

567.
947 GRZELAK, STANCZYK: str. 139.
948 NÁLEVKA: str. 129.
949 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 376.
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uctí památku námořníků, kteří dne 26. srpna 1914 padli během boje křižníku Magdeburg s 

ruskou flotilou, totiž uvědomilo velení německé branné moci gdaňský senát přes ministerstvo 

zahraničí již v dubnu 1939. 

Uvedenou lodí se původně měl stát křižník Königsberg950 a k německému překvapení proti 

jeho cestě polská strana nejenže neprotestovala, ale dokonce ji, podobně stejně jako další 

plánované návštěvy německých plavidel, vyzdvihovala jakožto faktické uznání statusu 

Svobodného města ze strany říšské vlády.951

Nakonec nicméně došlo v těchto plánech k změně a v poledne dne 25. srpna se namísto 

Königsbergu v Gdaňsku objevila školní loď Schleswig-Holstein, jejíž bojová hodnota byla 

sice menší, ale která se pro překvapivý útok na polské pozice zdála německému velení 

vhodnější.952 V jejím podpalubí se také skrývalo na 225 příslušníků německé námořní 

pěchoty, kteří se na ni v tajnosti nalodili předchozího dne.953 Ovšem polská strana neměla mít 

o skjutečném důvodu návštěvy ani stín podezření, takže kapitán Schleswig-Holsteinu musel 

skládat protokolem předepsanou sérii audiencí u Förstera, jakožto nové hlavy státu,954

vysokého komisaře Burckhardta a dokonce i u Chodackého.955

A pak konečně nastala noc na prvního září 1939. Poslední mírová noc.

Po desáté hodině zástupce polského generálního komisaře Zawadowski obdrží zprávu, že 

německá armáda překročila gdaňské hranice. Obratem o tom informuje ministerstvo zahraničí 

ve Varšavě.956

O půl jedenácté vyhlásí poručík Wilhelm Henningsen - velitel námořní pěchoty ukryté v 

trupu Schleschwig-Holsteinu – bojovou pohotovost.957

V jedenáct hodin se v sídle vysokého komisaře rozezní domovní zvonek. Burckhardt, který 

stále ještě nespí, jde otevřít. Dovnitř vstoupí dva tajní policisté a oznámí mu, že má zákaz 

vycházet z domu a že se k němu brzy dostaví Förster osobně. Burckhardt nicméně odvětí, že 

se chystá jít si lehnout a že má „hlava státu“ přijít až ráno.958

O půlnoci se generální komisař Chodacki rozhodne poslat spát své podřízené, kteří jsou 

                                                            
950 378 - Der Leiter der Politischen Abteilung an das Generalkonsulat in Danzig in (Hrsg.) ROTHFELS: Serie D, 

Band VI… str. 405.
951 705 – Aufzeichnung xdes Legationsrats von Nostitz (Pol. Abt.) in tamtéž: str. 809-810.
952 LIPSKI, Józef: Last German Moves in Danzig before the War in JĘDRZEJEWICZ, str. 614; NÁLEVKA: str. 

24.
953 DRZYCIMSKI: str. 26.
954 BURCKHARDT: str. 247.
955 DĄBROVSKI: str. 90.
956 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 379.
957 NÁLEVKA: str. 153.
958 BURCKHARDT: str. 248.
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stále ještě na svých pracovištích, a rozptyluje jejich obavy s tím, že k válce s Německem 

podle něj rozhodně nedojde.959

V tentýž okamžik zástupce velitele polské posádky na Westerplatte kapitán Francisezek 

Dąbrowski pozoruje gdaňský přístav a je fascinován nezvyklým klidem, který v něm 

panuje.960

O půl páté ráno je na křižníku Schleswig-Holstein vyhlášen bojový poplach a o třináct 

minut později se v lodním deníku objevuje zápis: „Loď zahajuje útok na Westerplatte.“961

Do prvních výstřelů druhé světové války v té chvíli zbývá necelých dvě stě čtyřicet sekund.

                                                            
959 MIKOS: Działalność Komisariatu…, str. 379.
960 DĄBROVSKI: str. 92.
961 Cit. dle DRZYCIMSKI: str. 26.
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8. Závěr

V ranních hodinách dne 1. září 1939 Albert Förster oznámil včlenění Gdaňsku do Německé 

říše. V deset hodin se pak v berlínské Krollově opeře uskutečnilo zasedání Říšského sněmu. 

Hlavním bodem jeho programu sice bylo vystoupení Adolfa Hitlera, který promluvil o 

příčinách bojů na polsko-německém pomezí,962 avšak poslanci si i přes to našli čas na to, aby 

odhlasovali včlenění města Gdaňsk s okolím zpět do Říše.963

Po necelých devatenácti letech své bouřlivé existence tak Svobodné město přestalo 

existovat.

Po celou tu dobu jako by na něm při tom ležel stín toho, že vzniklo jako kompromis, za 

nějž se stavěla pouze nepočetná skupina představitelů především anglické a americké 

diplomacie na versailleské mírové konferenci. Zatímco představitelé polského státu a jejich 

francouzští spojenci požadovali přičlenění přístavu k Polsku na základě ekonomických a 

historických vazeb, zastávaly jak německé oficiální kruhy, tak i většina obyvatel Gdaňsku 

samotného názor, že město má setrvat v hranicích Německé říše, k níž jí poutalo národnostní 

cítění jeho obyvatel, z nichž mnozí, včetně jeho nejvyšších představitelů, do města přišli z 

jiných částí Německa. 

Tento základní rozpor pak do značné míry předurčil vývoj Svobodného města ve dvacátých 

letech, kdy jak Polsko, tak i Německo ve vztahu ke Gdaňsku pouze pokračovaly ve své 

politice z let 1919-1920. Obě země se tak snažily co možná nejvíce posilovat svou zdejší 

pozici, a připravit tak půdu pro případnou změnu statusu města, které se mělo stát integrální 

součástí jedné z nich. 

Nejen že se tak většinové německé a menšinové polské obyvatelstvo Svobodného města 

stalo terčem masivní proberlínské, potažmo provaršavské propagandy, jež měla odpovídajícím 

způsobem posílit jeho nacionální smýšlení, ale oba sousední státy hodlaly ve svém postupu 

využít i hospodářských prostředků. Německo přitom nejenže subvencovalo gdaňský státní 

rozpočet, ale snažilo se cílit i na ekonomické vazby, jež z dřívějška poutaly státní příslušníky 

Svobodného města ke zbytku německého území. Polsko oproti tomu vsázelo především na 

skutečnost, že s Gdaňskem do značné míry sdílelo společný ekonomický prostor, což mu 

umožňovalo na jakýkoliv odpor ze strany Svobodného města reagovat hospodářskými 

sankcemi, jejichž dopadu nebyl Gdaňsk vzhledem k velikosti svého trhu schopen odolat.

                                                            
962 Č. 91 (471) – Vůdcova řeč před říšským sněmem in 100 dokumentů…, str. 222-230.
963 GRZELAK, STANCZYK: str. 142.
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Pod tímto dvojím tlakem se také během dvacátých let ve městě samém vyprofilovaly dva 

dominantní politické proudy. Jeden, vedený německými nacionály, jakoukoliv spolupráci s 

Poláky ostře odmítal, požadoval pro Gdaňsk plnou nezávislost a počítal s brzkým přičleněním 

města k Německé říši, zatímco druhý, v němž byla hlavní silou Sociální demokracie, 

předpokládal, že Svobodné město je útvarem když ne trvalým, tak tedy alespoň dlouhodobým 

a z tohoto důvodu prosazoval jakožto naprostou nezbytnost spolupráci s polskou vládou. 

Jazýčkem mezi oběma směry pak byla lavírující křesťanská strana Centrum, které její ne 

zcela vyhraněné názory umožňovaly participaci jak na propolských, tak i v protipolských 

vládách, a předseda senátu Sahm, který sice byl silně nacionálně naladěn, ale který obzvláště 

na konci dvacátých let dokázal s Varšavou na racionálním základě spolupracovat.

Tuto křehkou rovnováhu nakonec rozbila hospodářská krize a vzestup nacionálních 

socialistů, přičemž nejpozději od doby, kdy se říšským kancléřem stal Adolf Hitler, bylo

zřejmé, že dříve či později musí dojít k alespoň k částečné nacifikaci Svobodného města. 

Skutečnost, že se Polsko a Německo spolu rozhodly v otázce Svobodného města 

spolupracovat, pak gdaňským nacionálním socialistům jejich cestu k moci výrazným 

způsobem usnadnila.

Přestože se hned zpočátku své existence Třetí říše málem dostala s Polskem kvůli Gdaňsku 

a k němu přiléhajícímu koridoru do války, uvědomily si totiž již záhy obě strany, že z 

krátkodobého hlediska pro ně bude výhodnější spolupráce. Německo se tak vymaní z 

diplomatické izolace, do níž upadlo poté, co přetrhalo vazby k SSSR, a Polsko si zabezpečí 

své západní hranice. To přitom bylo nyní o to důležitější, že Británie a Francie daly během 

předcházející krize najevo, že Polsko v případném protiněmeckém tažení nepodpoří.

Tichá polsko-německá dohoda o Gdaňsku sice nikdy nezískala, především kvůli německé 

neochotě se jakkoliv v této věci definitivně vázat, podobu jednoznačně definované smlouvy, 

nicméně její základní rysy byly i tak zřejmé. Zatímco Německo se zavázalo respektovat status 

Svobodného města, Poláci se naproti tomu rozhodli nijak nebránit nacifikaci Gdaňsku, pokud 

během ní nebudou dotčena výsostná práva Varšavy a nedojde k zhoršení situace polské 

menšiny. Následovala série polsko-gdaňských dohod, kdy se vztahy obou subjektů dostaly 

patrně na nejlepší úroveň v historii a kdy dokonce bylo dosaženo shody v do té doby 

prakticky neřešitelném problému konkurenčního polského přístavu Gdyně. 

V této situaci tak gdaňskému nacionálně socialistickému hnutí, jemuž vtiskl svou tvář 

oblíbenec Adolfa Hitlera, mladý a ambiciózní župní vedoucí Albert Förster, v převzetí úplné 

moci nad městem bránila pouze stále platná ústava, nad jejímž dodržováním bděla jak soudní 
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moc, jíž se jim zpočátku nedařilo ovládnout, tak i vysoký komisař Společnosti národů, který 

zastával jako jakýsi protektor Svobodného města.

To pochopitelně vedlo ke střetům, jež nakonec vyústily ve vyštvání protinacisticky 

zaměřeného komisaře Lestera, a tomu, že faktické pravomoci jeho nástupce Burckhardta byly 

výrazným způsobem okleštěny.

Ovšem dříve, než k tomu došlo, pokoušela se NSDAP o změnu ústavy nejprve prostředky, 

jež alespoň vzdáleně připomínaly parlamentní boj. Poté, co ve volbách roku 1933 získala 

většinu v parlamentu, nezdál se nerealistickým odhad, že při zintenzivnění propagandistické 

aktivity a diskriminaci opozice, se při nových volbách, jež se nakonec uskutečnily na jaře 

1935, dobyde většinu dvoutřetinovou, což jí umožní zlikvidovat opozici v podstatě legálním 

způsobem. Teprve poté, co volby pro nacionální socialisty v tomto ohledu skončily 

neúspěchem, přistoupila vláda nominálně vedená Arthurem Greiserem, ale fakticky silně 

ovlivňovaná Försterovými názory, k likvidaci opozice prostřednictvím zastrašování a nátlaku, 

prováděného jí oddanými policejními složkami. 

Sílící útisk, jemuž byla vystavena nejen gdaňská opozice, ale i židovská menšina, však v 

důsledku výše zmíněné neoficiální polsko-německé dohody nevyvolal žádné negativní reakce 

varšavské vlády, která přitom nedopřávala sluchu ani hlasům, které správně soudily, jež po 

odstranění těchto elementů se pozornost gdaňských úřadů zaměří proti menšině polské a 

následně i proti samotným právům polského státu ve městě.

Polský ministr zahraničí Beck v této věci až příliš spoléhal na Hitlerův antisovětismus a na 

ducha vzájemného smíření vyjádřeného v polsko-německé smlouvě o neútočení, která 

zdánlivě zbavila Polsko nebezpečí války se dvěma velmocemi na dvou frontách. V tomto 

kontextu je tak sice pochopitelné, že uvedené vztahy nehodlal kalit něčím v celkovém 

pohledu natolik podružným jako gdaňská otázka, nicméně na druhou stranu tak v konečném 

důsledku umožňoval Berlínu postupně zlikvidovat či omezit vliv všech ostatních hráčů na 

gdaňském politickém kolbišti, takže zde nakonec stáli Poláci osamoceně proti drtivé síle 

nacionálně socialistického režimu.

V této souvislosti je třeba připomenout, že přes oficiálně deklarovanou ochotu ke smíření 

se nacionální socialisté nikdy svých snah o získání Gdaňsku a vybudování spojnice přes 

koridor nevzdali. Svědčí o tom jak skutečnost, že se nikdy v této věci Polsku nezavázali 

oficiální deklarací, tak i fakt, že jisté návrhy v tomto smyslu jejich zástupci předkládali 

opakovaně v průběhu celých třicátých let.

Ostatně sám Förster, který se pro svůj radikalismus dostával do konfliktu nejen s dalšími 
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činiteli ve Svobodném městě, ale opakovaně i se svými spolustraníky, ve svých projevech 

opakovaně hovořil o přičlenění Gdaňsku ke Třetí říši a německé ministerstvo zahraničí i další 

vysocí činitelé Třetí říše jej v této věci museli opakovaně mírnit, s tím, že nyní je třeba 

udržovat s Varšavou dobré vztahy.

Polská strana, jíž nakonec nevarovaly ani opakované útoky na místní polskojazyčnou 

menšinu, si nicméně nebyla ochotna přímé nebezpečí v otázce Svobodného města až do roku 

1938 připustit, a tudíž tak ji požadavky německé diplomacie na předání Gdaňsku Říši, 

vnesené bezprostředně po ukončení mnichovské krize, značně zaskočily.

Poláci sice byli ochotni nabídnout německé straně posílení jejich pozic na úkor Společnosti 

národů, nicméně nacionální socialisté trvali na svých původních požadavcích, takže se 

vzájemné vztahy mezi Polskem a Německem začaly velice rychle zhoršovat. To se záhy 

projevilo i na území Svobodného města, kde se nyní Förster s Greiserem zaměřili na likvidaci 

polských práv, přičemž každý incident hrozil okamžitě přerůst ve vzájemný ozbrojený 

konflikt.

Německé vedení, které zpočátku hodlalo dosáhnout přeměny Polska v jakýsi vazalský stát, 

se poté, co Varšavě poskytla záruky územní celistvosti Velká Británie, rozhodlo pro naprosté 

mocenské zničení polského státu. I v tomto kontextu si nicméně uvědomovalo, že ačkoliv 

byla jeho politika revize mírových smluv na nacionálním základě obsazením zbytku českých 

zemí značně zdiskreditována, stále ještě může tím, že celý spor zdánlivě zredukuje na otázku 

Gdaňsku, získat na svou stranu část světového veřejného mínění.

Ostatně sama myšlenka připojení Gdaňska k Německu nebyla za podmínky, že jí bude

dosaženo výhradně mírovými prostředky, cizí ani vládě Velké Británie, která dokonce dlouho 

nedala jasnou odpověď na otázku, zda se její záruky budou vztahovat i na Svobodné město, a 

je možné, že by s ní nakonec v delším časovém horizontu v jisté podobě vyjádřila souhlas 

dokonce i polská strana.

Série protipolských provokací, jež vyvrcholila vyhlášením samostatnosti Gdaňska a 

ustanovením Förstera jakožto hlavy nového státu, nicméně ukázala, že se německá strana již 

definitivně rozhodla pro ozbrojený střet s Polskem, a že někdejší Svobodné město nyní hraje 

nejvýše roli záminky k jeho rozpoutání.

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že Svobodné město, tak jak bylo vytvořeno, představovalo 

dlouhodobý zdroj sporů mezi Polskem a Německem. Pouze totalitní nacionálně-socialistický 

režim přitom dokázal tento konfliktní potenciál do značné míry na čas omezit ve prospěch 

šířeji koncipovaných německých mezinárodních ambicí.
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Na druhou stranu je však třeba říci, že zatímco ve druhé polovině dvacátých letech se 

podařilo alespoň v rámci Svobodného města ustanovit jistou rovnováhu, která dávala naději 

alespoň na dočasné řešení gdaňské otázky, podařilo se nacionálním socialistům se za tichého 

souhlasu polské strany v krátké době strhnout moc výhradně na sebe, takže Svobodné město 

jako takové nadále fakticky existovalo jen z jejich milosti, přičemž Polsko na konci jeho 

existence nejenže již nedokázalo německý vliv vyvážit, ale navíc se i jeho pozice postupně 

stávaly obětí totalitarizace Gdaňsku.

Svobodné město se tak stalo dalším příkladem ústupnosti ostatních států tváří v tvář 

Hitlerovu režimu a důkazem lability samotného versailleského mírového systému, jíž nakonec 

hodlali ke svému obrazu přeměnit nejen ti, pro něž minulá válka znamenala porážku, ale i ti, 

kteří z ní vyšli jako vítězové.

Město, které dodnes figuruje jakožto symbol počátku nejničivějšího konfliktu v lidských 

dějinách, se tak stalo obětí sil, jež zdaleka převyšovaly i tu nejlepší možnou vůli, kterou snad 

jeho obyvatelé mohli mít – a snad i právě proto zůstávala jeho historie v českém dějepisectví 

dosud prakticky neznámá.

Pokud má práce alespoň částečně přispěje k vyplnění tohoto bílé místa, pak, doufám, 

nebyla psána nadarmo.
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Přílohy

I. – Další osudy některých představitelů Svobodného města964

Victor Böttcher – Někdejší senátor pro zahraniční záležitosti sloužil během druhé světové 

války v německém státním aparátu v Poznaňsku přičleněném ke Třetí říši. Zemřel 

v únoru 1946 v Šlesvicku-Holštýnsku. 

Carl Burckhardt – Poslední vysoký komisař byl ráno 1. září 1939 vyzván, aby do dvou 

hodin opustil Gdaňsk. Odebral se tedy do Litvy,965 odkud odcestoval zpět od západní 

Evropy. V letech 1944-1945 se stal nejvyšším představitelem Mezinárodního 

červeného kříže, 1945-1949 působil jako vyslanec Švýcarska ve Francii a od 

padesátých let se věnoval sepisování historických publikací. Zemřel březnu 1974.

Marian Chodacki - Polský generální komisař Chodacki byl dne 1. září 1939 německými 

úřady zatčen a propuštěn až v říjnu na základě urgencí někdejšího vysokého komisaře 

Burckhardta. Poté byl spolu s pracovníky svého úřadu převezen na německo-litevské 

hranice,966 kde byl vyměněn za německé konzulární pracovníky, jež předtím zadrželi 

Poláci. Následně odcestoval do Francie, přičemž z emigrace se již do Polska kvůli 

politickým poměrům nevrátil. Zemřel v červnu 1975 v New Yorku.

Albert Förster – Po zahájení druhé světové války se stal vedoucím župy Gdaňsk-Západní 

Prusko, kde prováděl i na poměry Třetí říše bezohlednou nacifikační a antisemitskou 

politiku. Koncem války uprchl do západní části Německa, kde jej zadrželi Britové, 

kteří jej následně předali Polákům. Ti jej odsoudili k trestu smrti, který byl údajně 

vykonán v únoru 1952. Fakt, že k exekuci došlo až takto pozdě a že nebyla na rozdíl 

od jiných provedena veřejně, nicméně dodnes vyvolává spekulace o jeho skutečném 

osudu.

Arthur Greiser – Po německé okupaci Polska se stal hlavou nově zřízené Povartské župy, 

kde proslul zaváděním ostře protipolských nařízení. Na konci války byl zajat 

Američany a předán Polákům, kteří jej odsoudili k trestu smrti a srpnu 1946 před 

                                                            
964

Není-li uvedeno jinak, pocházejí následující údaje z knihy ANDRZEJEWSKI: Wolne miasto…
965 BURCKHARDT: str. 248.
966 DĄBROVSKI: str. 134.
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tisícihlavým davem, v němž nechyběly ani školou povinné děti, popravili. Jednalo se o 

poslední veřejnou popravu v Polsku.

Sean Lester – Poté, co opustil Svobodné město, se stal zástupcem generálního tajemníka 

Společnosti národů. Mezi lety 1940 a 1946 pak byl posledním držitelem postu 

generálního tajemníka této organizace. Zemřel roku 1959 v Irsku.

Hermann Rauschning – Již během druhé poloviny třicátých let, kdy pobýval v Polsku, 

Švýcarsku a Francii, sepsal několik protinacistických knih. Během války působil 

v Británii a USA, kde se opakovaně pokoušel politicky se angažovat v kruzích 

německé emigrace. Poté, co tyto snahy skončily neúspěchem, se roku 1948 nakonec 

definitivně vrátil do USA a věnoval se zemědělství. Nakonec přežil všechny své 

politické souputníky i protivníky z doby, kdy působil ve Svobodném městě, a zemřel 

až roku 1982 v americkém státě Oregon.

Heinrich Sahm – Bývalý prezident senátu se hned roku 1931 stal starostou Berlína, přičemž 

na této exponované pozici přečkal i nástup nacionálních socialistů a odstoupil až roku 

1935. Následně byl jmenován na post německého vyslance v Norsku, kde v říjnu 1939 

zemřel.

Ernst Ziehm – V letech 1933-1935 zasedal v gdaňském parlamentu, kde však již fakticky 

nevyvíjel žádnou intenzivnější činnost. V druhé polovině 30. let pak došlo k jeho 

částečnému smíření s nacistickým režimem. Zemřel r. 1962 ve Šlesvicku-Holštýnsku.
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II. – Chronologický přehled představitelů nejdůležitějších úřadů 
Svobodného města967

Rok Prezident Senátu
Vysoký komisař 

Spol. národů

Polský generální 

komisař

Německý 

generální konzul

1920

Heinrich Sahm

B. Attolico M. Besiadecki

Lothar Foerster1921

Leon Pluciński1922 Richard Haking

1923
Merwyn 

MacDonnel

Herbert von 

Dirksen1924

Henryk 

Strasburger

1925

Edmund von 

Thermann

1926

1927 Joost

van Hamel1928

1929

Manfredo 

Gravina
1930

Ernst Ziehm1931

1932
Helmer Rostig

Kazimierz Papée

1933 H. Rauschning

Otto von Radowitz1934

Sean Lester1935

Arthur Greiser

1936 Erich von 

Luckwald1937

Jacob Burckhardt Marian Chodacki1938
Martin von Janson

1939

                                                            
967

Počítán každý ukončený rok (s výjimkou r. 1939).
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III. – Jihozápadní baltské pobřeží počátkem 20. let XX. století

Zdroj: www.wikimedia.org



180

Literatura

Vydané dokumenty:

1. 100 dokumentů o vzniku války, Brno, 2013.

2. B. - International labour organisation in (ed.) LAUTERPACHT, Hersch: Annual 

Digest of Public International Law Cases 1929-1930, Cambridge, 1997, str. 410-413.

3. Diplomatic Documents 1938-1939 (Also known as The French Yellow Book), staženo 

z <http://www.ibiblio.org/pha/fyb/fyb-preface.html>, navštíveno 11. května 2015

4. Herr von Ribbentrop´s Speech at Danzig in Bulletin of International News, No 22, 

1939, s. 17-19.

5. Mr. Chamberlain´s Review of the Danzig Question, Bulletin of International News, 

No. 14, 1939, s. 11-12.

6. (ed.) JĘDRZEJEWICZ, Wacław: Diplomat in Berlin, 1933-1939; Papers and Memoirs 

of Józef Lipski, Ambassador of Poland, New York, London 1968,

7. (Hrsg.) MICHALKA, Wolfgang: Deutsche Geschichte 1933-1945, Dokumente zur 

Innen- und Außenpolitik, Frankfurt am Main 1993

8. (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. Serie 

C, 1933-1937, Bd. IV/1, 1. April bis 13. September 1935, Göttingen 1971

9. (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie 

C: 1933-1937, Das Dritte Reich: Die ersten Jahre, Band IV, 2, 16. September 1935 bis 

4. März 1936, Göttingen 1975

10. (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945, 

Serie C: 1933-1937, Das Dritte Reich: Die ersten Jahre, Band V, 2, 26. Mai 1936 bis 

31. Oktober 1936, Göttingen 1977.

11. (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie 

D: 1937-1945, Band V, Polen, Südosteuropa, Lateinamerika, Klein-und Mittelstaaten, 

Juni 1937 – März 1939, Baden-Baden 1953

12. (Hrsg.) ROTHFELS, Hans: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. Serie 

D, 1937-1941. Bd. VI, Die letzten Monate vor Kriegsausbruch, März bis August 1939, 



181

Baden-Baden 1956.

13. President Woodrow Wilson's 14 Points 1918, staženo z 

<http://www.ourdocuments.gov/doc_large_image.php?flash=true&doc=62>, 

navštíveno24. ledna 2014.

14. The British War Blue Book staženo z <http://ibiblio.org/pha/bb/bb-toc.html>, 

navštíveno 11. května 2015.

Práce memoárového charakteru:

15. BURCKHARDT, Carl J.: Moja misja w Gdańsku, Warszawa, 1970

16. DĄBROVSKI, Francisek: Wspomnienia z obrony Westerplatte, Gdańsk 1957

17. GOEBBELS, Joseph: Deníky, 2. svazek, Praha 2009.

18. GOEBBELS, Joseph: Deníky, 3. svazek, Praha 2009.

19. JAŁOWIECKI, Mieczysław: Wolne Miasto, Warszawa 2002

20. RAUSCHNING, Hermann: Rozmluvy s Hitlerem, Červený Kostelec 2006.

Dobová publicistika:

21. AUGUR: The Foreign Policy of Poland in The Slavonic and East European Rewiew, 

No. 44, 1939, s. 350-356.

22. B. S. K.: Poland´s Foreign Trade: Danzig and Gdynia in Bulletin of International 

News, No. 10, 1939, s. 18-20.

23. CLEEF, Eugene van: Danzig and Gdynia in Geographical Review, No. 1., 1933, s. 

101-107.

24. Conflict between Poland and Danzig in Advocate of Peace through Justice, vol. 87., 

No. 3, 1925, s. 143.

25. Danzig, Germany and Poland in Bulletin of International News, No. 17, 1939, s. 12-

18.

26. Danzig and Gdynia: Trade of the Ports in Bulletin of International News, No. 2, 1936, 



182

s. 14.

27. E. P.: The Question of Communications in Bulletin of International News, No. 10, s. 

13-18.

28. E. P.: The Free City of Danzig. Some Questions Regarding Its Status in Bulletin of 

International News, No. 14, 1939, s. 3-8.

29. HAFERKORN, Reinhard: Danzig and the Polish Corridor in International Affairs, No. 

2, 1933, s. 224-239.

30. CHISHOLM, Geo. G.: The Free City of Danzig in The Geographical Journal, No. 4., 

1920, s. 305-309.

31. LATIMER, Hugh: Problem of Danzig, in Bulletin of International News, Vol. 13, No. 

2, 1936, s. 3-13.

32. OCCIDENTALIS: Zápas o Gdaňsk in Přítomnost, No. 28, 1936, s. 433-435.

33. Poland and Danzig in Advocate of Peace through Justice, No. 10/11, 1928, s. 620-621.

34. Polsko a Gdansko in Právo lidu, No. 8, 1937, str. 3.

35. S. A. H.: Poland, Germany, and Danzig in Bulletin of International News, No. 10, 

1939, s. 3-13.

36. „Sir Reginald Tower, K. C. M. G., C. V. O.“ in The Geographical Journal, No. 1, 1939, 

s. 93.

37. WILDER, Jan Antoni: The Danzig problem from Within in The Slavonic and East 

European Review, No. 44, 1937 s. 357-367.

Odborné studie:

38. AHMANN, Rolf: Nazi German policy towards the Baltic states on the eve of the 

Second World War in (eds.) LANE, Thomas, HIDEN, John: The Baltic and the 

Outbreak of the Second World War, Cambridge, 1992, str 50-74.

39. ANDRZEJEWSKI, Marek: Wolne miasto Gdańsk (1920-1939) Leksykon 

biograficzny, Gdańsk 2009



183

40. ANDRZEJEWSKI, Marek: Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska 

1920-1936, Gdańsk, 1980

41. BEREND, Grzegorz, SZETER, Dariusz: 90. rocznica utworzenia Wolnego Miaszta 

Gdańsk. Za tym państwem nikt nie płakał, staženo z 

<http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/332490,90-rocznica-utworzenia-wolnego-

miasta-gdansk-za-tym-panstwem-nikt-nie-plakal,id,t.html>, navštíveno 11.5. 2015

42. BÖTTCHER, Hans Viktor: Die Freie Stadt Danzig. Wege und Umwege in die 

europäische Zukunft, Bonn, 1995

43. BROŽ, Jiří: Hitlerovo špionážní eso a Abwehr, Praha 2007

44. CIENCIALA, Anna: The Munich crisis of 1938: Plans and Strategy in Warsaw in the 

context of western appeasement of Germany in Diplomacy and Sattecraft, No. 2-3, 

2007, s. 48-81

45. CROCKETT, Jameson: The Polish Blitz, More than a Mere Footnote to History: 

Poland and Preventive War with Germany, 1933 in Diplomacy and Statecraft, No.4, 

2009, s. 561-577.

46. DRZYCIMSKI, Andrzej: Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej in (ed.) 

DRZYCIMSKI, Andrzej, GÓRINKIEWICZ, Stanisława: Wojna zaczęła się na 

Westerplatte, Gdańsk 1979.

47. EVANS, Richard J.: Třetí říše u moci, Praha, Plzeň 2009,

48. FISCHER, Frank: Danzig, Berlin, 2006

49. FOSTER, Alan: An Unquivocal Guarantee? Fleet Street and the British Guarantee to 

Poland, 31 March 1939 in Journal of Contemporary History, No. 1., 1991, s. 33-47.

50. GUMOWSKI, Marian, PELCZAR, Marian: Peniadz Gdański 1914-1939, Gdańsk 

1960.

51. GRZELAK, Czesław, STAŃCZYK, Henryk: Kampania Polska 1939 roku, Warszawa 

2005.

52. HAFFNER, Sebastian: Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995.

53. HANNUM, Hurst, LILLICH, Richard: The concept of Autonomy in International Law 



184

in The American Journal of International Law, No. 4, 1980, s. 858-889.

54. KADLEC, Jaroslav, Dmowského linie a těšínské otázka in (ed.) POKORNÁ 

KORYTAROVÁ, Lenka, ŠKERLOVÁ, Jana. HAVÁČ, Ondřej, HROMEK, Martin: 

Promýšlet evropu dvacátého století. Proměny hranic, Brno 2014, s. 41-62.

55. KISSINGER, Henry: Umění diplomacie, Praha 1999

56. KLIMEŠ, Roman, BEUTEL, Dieter, FABRETTO, Mario: Freie Stadt Danzig, Flaggen 

– Wappen – Siegel (1920-1939), Bonn, 1997

57. KORNAT, Marek: Choosing Not to Choose in 1939: Poland´s Assessment of the Nazi-

Soviet Pact, in The International History Review, No. 4, 2009, s. 771-797.

58. KOSIARZ, Edmund: Druga wojna światova na Bałtyku, Gdańsk, 1988.

59. KOSZEL, Bogdan: The attitude of the Scandinavian countries to Nazi Germany´s war 

preparations and its aggresion on Poland in (eds.) LANE, Thomas, HIDEN, John: The 

Baltic and the Outbreak of the Second World War, Cambridge, 1992 s. 124-142.

60. LEVINE, Herbert: The Mediator: Carl J. Burckhardt´s Efforts to Avert a Second World 

War, The Journal of Modern History, No. 3, 1973, s. 439-455.

61. MASON, John Brown: The Danzig Dilemma, London, 1946

62. MICKIEWICZ, Piotr: Wolne Miasto Gdańsk w koncepcjach wojskowych i polityce II 

Rzeczypospolitej, Toruń, 1999.

63. MIKOS, Stanisław: Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 

w wolnym mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa, 1972.

64. MIKOS, Stanisław: Wolne miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939, Gdańsk 1979.

65. MÜLLER, Helmut, KRIEGER, Karl Friedrich, VOLLRATH, Hana: Dějiny Německa, 

Praha 1995.

66. NÁLEVKA, Vladimír: Poslední týden míru, Praha, 1979.

67. NUREK, Mieczislaw: Great Britain and the Baltic in the last months of peace, March-

August 1939 in (eds.) LANE, Thomas, HIDEN, John: The Baltic and the Outbreak of 

the Second World War, Cambridge, 1992, s. 21-49.



185

68. OBERDÖRFER, Lutz: The Danzig Question in British Foreign Policy, 1918-1920 in 

Diplomacy and Statecraft, No. 3, 2004, s. 573-592.

69. PELCZAR, Marian: Wstęp in DĄBROWSKI, Franciszek: Wspomnienia z Obrony 

Westerplatte, Gdańsk, 1957

70. PRAŻMOWSKA, Anita: Poland´s Foreign Policy: September 1938 - September 1939, 

The Historical Journal, No 4, 1986, s. 853-873.

71. PRAŻMOWSKA, Anita: The role of Danzig in Polish-German relations on the eve of 

the Second World War in (eds.) LANE, Thomas, HIDEN, John: The Baltic and the 

Outbreak of the Second World War, Cambridge, 1992 s. 74-95.

72. PRAŻMOWSKA, Anita: War over Danzig: The Dilemma of Anglo-Polish Realtions in 

the Months Preceding the Outbreak of the Second World War inThe Historical Journal, 

No. 1, 1983, s. 177-183.

73. ROMANOW, Andrzej: Prasa polska w Wolnym mieście Gdańsku, Gdańsk, 1979.

74. SHORE, Zach: Hitler´s opening gambit: Intelligence, encirclement and the decision to 

Ally with Poland in Intelligence and National Security, No. 3, 1999, s. 103-122

75. SCHENK, Dieter: Danzig 1930-1945, Das Ende einer freien Stadt, Berlin 2013

76. SCHENK, Dieter: Die Post von Danzig, Geschichte eines Deutschen Justizmordes –

Juristische aspekte, staženo z <http://dieter-

schenk.info/Anhang/Publikationen/vortraege/Post-von-Danzig-Juris.pdf>, navštíveno 

dne 11. května 2015.

77. SODEIKAT, Ernst: Der Nationalsozialismus und die danziger Opposition in 

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, No. 2, 1966, str. 139-174.

78. WASSERSTEIN, Bernard: Barbarism and civilization. A History of Europe in Our 

Time, New York 2007.

79. WEINBERG, Gerhard L.: Germany and the Soviet Union 1939-1941, Leiden 1954

80. WEINBERG, Gerhard: Stages to War: Response in The Journal of Modern History, 

vol. 57., no 2., 1985, s. 316-320.

81. WEINBERG, Gerhard: The Foreign Policy of Hitler´s Germany, Diplomatic 



186

Revolution in Europe, 1933-1936, Chicago 1983.

82. WILLIAMSON, David G.: Zrazené Polsko, Brno 2010.

Multimediální a grafické zdroje:

83. Hymne Freistaat Danzig: Für Danzig, staženo z 

<www.youtube.com/watch?v=ALPaVgmlB2o>, navštíveno 11. května 2015

84. Wolne Miasto: Polski film wojenny 1958 PL, staženo z 

<https://www.youtube.com/watch?v=7jj-ZkTm99Q>, navštíveno 15. května 2015

85. Gdansk Bay Borderlines 1939 English.svg, staženo z 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gdansk_Bay_Borderlines_1939_English.sv

g>, navštíveno 11. května 2015.



187

Seznam příloh

I. Další osudy některých představitelů Svobodného města

II. Chronologický přehled představitelů nejdůležitějších úřadů Svobodného města

II. Jihozápadní baltské pobřeží počátkem 20. let XX. století


	1. Úvod
	2. Zrození Svobodného města
	3. Dobudování správní struktury.
	3. 1. Senát a jeho prezident
	3. 2. Parlament a ústava
	3. 3. Generální komisař Polské republiky.
	3. 4. Rada přístavu

	4. Svobodné město do nástupu nacionálních socialistů
	4. 1. Hledání vztahu k Polsku
	4. 1. 1. Gdaňsk a polsko-sovětská válka
	4. 1. 2. Vztahy svobodného města k Polsku: Od odmítání k porozumění

	4. 2. Vztahy s Výmarskou republikou a hospodářská krize
	4. 3. Kauzy negativně ovlivňující vztahy mezi Polskem a Gdaňskem na počátku 30. let.
	4. 3. 1. Základna na Westerplatte
	4. 3. 2. Situace polské menšiny
	4. 3. 3. Gdyně

	4. 4. Rok 1933 a krize v polsko-gdaňsko-německých vztazích

	5. Gdaňsk a nacionálně-socialistické Německo v první polovině třicátých let.
	5. 1. Cesta k moci.
	5. 2. Sbližování s Polskem a Rauschningův pád.
	5. 3. Dočasné posílení opozice a polsko-gdaňská obchodní válka.

	6. Nacistický Gdaňsk v posledních letech polsko-německého sblížení
	6. 1. Nacifikace Svobodného města.
	6. 2 Poslední vysoký komisař a likvidace zbylých opozičních stran.

	7. Gdaňsk v předvečer druhé světové války.
	7. 1. Německé požadavky a tažení proti menšinám
	7. 2. Britské garance a gdaňsko-polské incidenty
	7. 3. Försterův převrat a poslední dny Svobodného města

	8. Závěr
	Přílohy
	I. – Další osudy některých představitelů Svobodného města
	II. – Chronologický přehled představitelů nejdůležitějších úřadů Svobodného města
	III. – Jihozápadní baltské pobřeží počátkem 20. let XX. století

	Literatura
	Seznam příloh

