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Abstrakt 

  

Tato práce se zabývá vlivem Sovětského svazu na zahraniční politiku československé exilové 

vlády vůči polské vládě v exilu. Cílem je zjištění, zda byl vliv Sovětského svazu hlavním 

aspektem ovlivňujícím rozhodování československé vlády. Primárně jsem se zaměřil na krizi 

vztahů mezi Československem a Polskem na jaře roku 1943, sekundárně i na genezi vztahů a 

událostí, které determinovaly rozhodování vlád v době krize. Problematika byla řešena pomocí 

edic dokumentů mezistátních jednání a v druhé řadě také za pomoci sekundární literatury a 

pamětí tehdejších aktérů. Jedná se tedy o historickou analýzu mezinárodních vztahů hledající 

motivace ke konkrétním krokům československé exilové vlády. Bylo tak zjištěno, že vliv 

Sovětského svazu byl hlavním faktorem stojícím za přerušením jednání o konfederaci. Jedině 

tlak Sovětského svazu byl problém nezávislý na rozhodování Sikorského a Beneše. Vedle toho se 

nacházejí další faktory, které v dané době znemožňovaly shodu exilových vlád Polska a 

Československa. Výzkum tak přináší podrobnější poznatky ohledně směřování československé 

zahraniční politiky ke smlouvě se Sovětským svazem. Tato práce umožňuje navázat na výzkum 

československo-polských vztahů po jaru 1943 a analyzovat upadající vztahy obou exilových vlád 

v souvislosti s narůstajícím vlivem Moskvy na zahraniční politiku ČSR. 



Abstract 

 This paper examines the influence of the Soviet Union on the foreign policy of the 

Czechoslovak government in exile towards the Polish government in exile. The aim is to 

determine, whether the influence of the Soviet Union was a major aspect affecting decision-

making of the Czechoslovak government. I primarily focused on the crisis in relations between 

Czechoslovakia and Poland in the spring of 1943, and secondarily on the genesis of the 

relationships and events, which determined the decisions made by the governments at the time of 

crisis. The issue was addressed on the basis of series of documents from various international 

meetings, and also on the basis of secondary literature and memories of the persons involved at 

that time. It is therefore a historical analysis of international relations seeking motivation for 

particular actions of the Czechoslovak government in exile. It was thus found out that the 

influence of the Soviet Union was the main factor behind the interruption of negotiations about 

the confederation. Only the pressure of the Soviet Union was a problem independent of decision-

making of Sikorsky and Beneš.

  Moreover, there are other factors, which made it impossible to reach consensus between 

the exiled governments of Poland and Czechoslovakia at the time. The research also gives 

detailed knowledge about the direction of the Czechoslovak foreign policy with regard to the 

treaty with the Soviet Union. This work makes it possible to build on the research of 

Czechoslovak-Polish relations after the spring 1943 and to analyse declining relations between 

the two governments in exile in connection with the growing influence of Moscow on the foreign 

policy of Czechoslovakia. 
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1. ÚVOD: Československo-polská roztržka jako indikátor sovětského 

vlivu na československou zahraniční politiku v květnu 1943 

1.1 Téma a cíl bakalářské práce 

 Předkládaná práce se zabývá problémem vlivu Sovětského svazu na zahraniční 

politiku československé exilové vlády vůči polské exilové vládě. Československo-polské 

vztahy během druhé světové války jsou jedním z nejzásadnějších témat diplomacie tehdejší 

doby. Pro československou vládu se totiž jednalo o nejbližšího partnera, a to i navzdory 

problémům, které měly obě země během předešlých dvaceti let. Dokladem toho je rozvíjení 

myšlenky společné konfederace  během druhé světové války. 1

 Vztahy mezi Polskem a Československem se začaly podstatně ochlazovat po vstupu 

SSSR do války na straně Spojenců. Prezident Beneš považoval za nutné každé rozhodnutí 

konzultovat s velmocemi, tedy i Sovětským svazem. Naproti tomu Poláci, se SSSR 

donedávna de facto ve válečném stavu, setrvávali na antisovětských pozicích, resp. brali 

Moskvu jako „spojence našich spojenců“. Proti spolupráci ČSR a Polska se Sovětský svaz 

konkrétně postavil v létě 1942, kdy vetoval připravovaný projekt konfederace. Tento 

proces, kdy zásahy Sovětského svazu zhoršovaly vzájemné vztahy ČSR a Polska, 

vyvrcholil v květnu roku 1943, kdy došlo k přerušení jednání o konfederaci. 

 Studovaný problém, tedy československo-polskou roztržku, ovlivňovalo mnoho 

faktorů. Tato práce se zabývá především jedním vlivem, totiž vlivem sovětským. Jedná se 

tedy o analýzu vlivu Sovětského svazu na československou zahraniční politiku vůči Polsku. 

Časové ohraničení práce není přísně vymezené, a to proto, že i události dávno minulé stále 

determinovaly chování exilových vlád. Ve svém jádru se však práce zabývá především 

analýzou událostí od ledna do května 1943.  

 V polském jazyce se používal výraz „federacja“ a v češtině „konfederace“. V jazyce diplomatů, tedy francouzštině 1

byl zvolen termín „confédération“, přičemž všechny tři výrazy znamenají totéž. in: ŠŤOVÍČEK, I., VALENTA, J. 
(Ed.): Československo-polská jednání o vytvoření konfederace 1939–1944 s. 107
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 Cílem práce tedy je objasnit mechanismus nátlaku Sovětského svazu na zahraniční 

politiku ČSR vůči Polsku a zjistit, zda tento tlak byl hlavní příčinou k přerušení jednání o 

konfederaci. 

1.2 Výzkumné otázky a metoda práce 

Stanovená hypotéza předpokládá, že právě vliv Sovětského svazu byl hlavní 

příčinou definitivní československo-polské roztržky v květnu 1943. Práce musí samozřejmě 

zohlednit i další otázky, které tu hrály významnou roli. Jde například o problematiku 

Těšínska, která má zpravidla jiné interpretace v české a jiné v polské historické obci.  

 Práce je vystavěna na poznatcích primárních zdrojů  (edic dokumentů), které tvoří 

základ výzkumu. Další zdroje, tedy sekundární literatura a dobové články, doplňují 

poznatky načerpané ze základních zdrojů.  

 Vzhledem k přednostnímu zájmu o jaro 1943 lze částečně odpovědět i na dvě další 

podotázky, totiž zda je květen 1943, tedy konec jednání o konfederaci, definitivním bodem 

obratu ve směřování československé zahraniční politiky a do jaké míry (pokud), byl tlak 

SSSR spojen s budoucím záměrem sovětizace středovýchodního prostoru, nebo se jednalo 

pouze o úmysl vytvořit cordon sanitaire naruby nebo jinou strategickou variantu 

bezpečnostního zajištění západní sovětské hranice. 

1.3 Struktura práce 

Úvodní kapitola vymezuje téma práce, představuje metodu a zhodnocuje použité 

zdroje. Na základě vymezení tématu definuje hlavní a vedlejší výzkumné otázky. Za tímto 

účelem bylo nezbytné shrnout a zaujmout postoj vůči událostem, které roztržce 

předcházely. V druhé a třetí kapitole jsou sumarizovány veškeré události, které se z 

minulosti přelévaly do reality roku 1943 a determinovaly tak chování politických 
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reprezentací. Konkrétně se druhá kapitola soustředí na problematiku vztahů v 

meziválečném období. Ohraničena je rokem 1918 a zářím 1939. Na dobu od září 1939 do 

roku 1942 se soustředí kapitola třetí.  

Jádrem práce jsou následující čtvrtá a pátá kapitola, které analyzují události první 

poloviny roku 1943 a mapují tak cestu k roztržce. Jedná se o nejrozsáhlejší část textu, která 

se snaží analyzovat problematiku vlivu Sovětského svazu na československo-polské vztahy 

v kritickém období. Závěrečná kapitola odpovídá na výzkumnou otázku a vyslovuje se k 

úvodní hypotéze. 

1.4 Přehled a zhodnocení literatury a zdrojů 

Výzkum je veden koncepcí zužující se optiky, kterou je nahlíženo na využívané 

zdroje. Úvodní shrnutí faktorů působících na zahraniční politiku ČSR je učiněno za pomoci 

širokospektrálnější literatury. Jak se výzkum zaměřuje na vytyčené téma, zužují se i zdroje. 

Ty mají tematicky užší výseč, jedná se tak v první řadě o soubory dokumentů. Jako 

doplňující jsou použity také odborné články historiků. Zvláštním zdrojem využitým v 

souvislosti s výzkumem jsou dobové články a paměti, které poskytují náhled očima 

tehdejších aktérů.  

Československo-polským vztahům se věnovalo mnoho rozsáhlých studií, a to nejen 

polských a českých historiků, ale výzkumu se dotkli také historici němečtí, z nichž je třeba 

vyzdvihnout Detlefa Brandese, a také anglicky píšící historici. Poslední jmenovaní však 

zasazují problematiku do daleko širších souvislostí středovýchodní Evropy. Většina těchto 

studií se soustředila pouze na pokrytí událostí, které se ve vyhrazeném časovém období 

udály. Pokud se už jednalo o analýzu, pak její záběr byl příliš široký na to, aby do hloubky 

posoudil každý faktor československo-polských vztahů. Výjimku tvoří pouze Piotr 

Wandycz, autor první publikace zabývající se tématem středoevropské konfederace.  2

Nicméně největší pozornosti se dostává problematice Těšínska, to je však pro tuto práci 

pouze sekundárním tématem. Dosud tedy na české straně nevznikla práce, která by 

 WANDYCZ, Piotr. Czechoslovak-Polish Confederation and  the Great Powers, Bloomington 19562
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analyzovala celou zahraniční politiku exilové vlády a komparovala by všechny faktory 

ovlivňující ji. 

 Problematika tématu je tedy do jisté míry zpracována. Na polské straně je 

jednoznačně nejplodnějším autorem Marek Kazimierz Kamiński, jehož výzkum se 

soustředí na mezinárodní vztahy, především na ty polsko-československé během druhé 

světové války a krátce po ní. Jeho studie však do určité míry interpretují počínání obou 

stran poněkud zaujatě. K tématu práce se přímo vztahují jeho dvě publikace, které se 

soustřeďují především na prezidenta Beneše.   Jediná publikace zařazená do výzkumu, 3

která byla vydána před rokem 1989 na území Československa, je syntéza dějin česko-

polských vztahů Češi a Poláci v minulosti . Byla použita především pro pochopení 4

meziválečných vztahů a dodnes je základem pro všechny později vydané odborné studie 

týkající se československo-polských vztahů. Po odfiltrování ideologického nánosu se jedná 

o výbornou studii zabývající se politickými vztahy Čech, respektive Československa, a 

Polska.  Na počínání Edvarda Beneše nahlíží racionální optikou český historik Toman 

Brod.  V jeho publikaci je vedle problematiky sovětsko-československé probírána také 5

otázka československo-polská, a to velice podrobně. Z české strany se také problematikou 

přímo zabýval Jan Němeček, jehož výzkum se přímo dotýká československo-polské 

roztržky.     Ve své publikaci dokazuje, že vzájemné vztahy úzce souvisely s projektem 6

konfederace. Na intenzitě vyjednávání o konfederaci bylo možné pozorovat celkové 

rozpoložení a směr zahraniční politiky nejen obou států, ale i zainteresovaných velmocí. 

Němečkova publikace je tak stěžejním materiálem pro tuto práci. Vedle toho Jan Němeček 

stojí i za sborníkem Československo-sovětská smlouva 1943 , který přináší nejnovější 7

 Edward Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943-1945, 3

Warszawa 2009 a Edward Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji 
wobec rządu polskiego na uchodźctwie 1939–1943,Warszawa 2005

 ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti: Období kapitalismu a imperialismu. Praha: Academia, 1967.4

 BROD, Toman. Moskva: objetí a pouto : Československo a Sovětský svaz, 1939–1945, Praha  20025

 NĚMEČEK, Jan. Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945, 6

Praha 2003, NĚMEČEK, Jan. Rzady Polski i Czechoslowacji na emigracji – wrogowie czy sojusznicy?

 NĚMEČEK, Jan. Československo-sovětská smlouva 1943, Praha 20147
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poznatky ve výzkumu vztahů na trojúhelníku vztahů ČSR–SSSR–Polsko v roce 1943. Na 

polské straně je důležitým autorem zabývajícím se vlivem SSSR na československo-

polskou aktivitu ohledně konfederace Eugeniusz Duraczyński.   Samotné problematice 8

konfederace se intenzivně věnuje Rudolf Žáček, který vedle četných studií  vytvořil jedinou 9

publikaci přímo se zabývající projektem československo-polské konfederace.  Mimo 10

slovanskou historickou obec se projektem konfederace, nutno podotknout, že ne pouze 

československo-polské, zabýval také německý historik Detlef Brandes, a to ve své 

publikaci Exil v Londýně.   Vedle toho se přímo problematikou vztahů ČSR a Polska se 11

Sovětským svazem na pozadí zabýval ve studii uveřejněné ve Slovanském přehledu.  12

 Asi největší soubor literatury, která se dotýká československo-polské problematiky, 

se zabývá vztahy se Sovětským svazem. Z nich je možné načerpat informace týkající se 

především postoje Sovětského svazu. Tento soubor literatury však pouze dokazuje, jaký 

vliv měla mezinárodní politika na československo-polské vztahy. Je to zčásti způsobeno 

tím, že jak bylo výše zmíněno, anglosaští autoři se zabývají tématem československo-

polských vztahů jen okrajově, a to především v souvislosti se vztahem Sovětského svazu ke 

svým západním sousedům.  Konkrétně je třeba ze studií zabývajících se sovětskou 13

zahraniční politikou vůči státům východní Evropy jmenovat například publikaci Josefa 

 DURACZYŃSKI, Eugeniusz. ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechoslowackiej (1940–1943) 8

Warszawa 1997

 Těšínská otázka v jednáních o konfederaci československo-polskou v letech 1939–1943. In: Slezsko v 9

československo-polských vztazích 1918–1947, Opava 1991, str. 38–49. nebo Československo-polské vztahy a 
smlouva se Sovětským svazem v roce 1943. ČSM-B, r. 48, 1999, str. 43–68.

 ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939–1943. Opava, 200110

 BRANDES, Detlef. Exil v Londýně 1939–1943: Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a 11

Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem. Praha 2003

 BRANDES, Detlef: Konfederace nebo Východní pakt? Polsko-československé vztahy za druhé světové války. In: 12

Slovanský přehled

 DAVIS, Lynn Etheridge: The Cold War Begins: Soviet-American Conflict over Eastern Europe. 1. vyd. Princeton: 13

Princeton University Press, 1974 , RESIS, Albert.: Spheres of Influence in Soveit Wartime Diplomacy: in The Journal 
of Modern History, vol. 53, No. 3 1981. s. 417–439
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Kalvody, jež analyzuje roli Československa v sovětské strategii.  To však provádí ve velice 14

širokém časovém horizontu a analýza je tak vcelku povrchní.  

Co se využití autentických dokumentů týče, ke své práci jsem použil již ucelené 

edice dokumentů. První z nich se zabývá přímo československo-polským vyjednáváním o 

konfederaci  a druhý se soustředí na sovětsko-československé diplomatické dokumenty , 15 16

které uspořádal již výše jmenovaný Jan Němeček. Třetí důležitou edicí jsou dokumenty 

zabývající se polskou otázkou mezi velmocemi.   17

Dalším neméně důležitým zdrojem jsou články a paměti z pera tehdejších aktérů. 

Pro obrovské množství zápisů a článků byl výběr zúžen pouze na nejdůležitější 

československé aktéry, tedy Edvarda Beneše, který za sebou zanechal i mnoho článků na 

téma směřování československé zahraniční politiky.  Tyto články jsou potřebným 18

subjektivním vhledem do studované problematiky optikou jejího tehdejšího nejdůležitějšího 

aktéra. Z dalších aktérů československého exilu jsem použil i paměti exilového ministra 

financí Ladislava Feierabenda.   Problém pamětí nastává, jsou-li konfrontovány s 19

autentickými dokumenty. Autoři si totiž skutečnost často přikrášlili. To však nijak zásadně 

nesnižuje jejich výpovědní hodnotu. 

  

 KALVODA, Josef. Role Československa v sovětské strategii. Kladno 199914

 ŠŤOVÍČEK, I., VALENTA, J. (Ed.): Československo-polská jednání o vytvoření konfederace 1939–1944. 15

Československé diplomatické dokumenty. Díl 1–4. Praha 1994

 NĚMEČEK, Jan. Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945: dokumenty. Vyd. 1. 16

Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 1998–1999, 2 v. ISBN 80-854-7547-2.

 POLONSKY, Antony, The Great Powers and the Polish question 1941–1945 17

 BENEŠ, Edvard. The Position of the Small Nation in Post-War Europe.. in: American Journal of Sociology, Vol. 18

49, No. 5 (Mar., 1944), pp. 390–396    

 FEIERABEND, Ladislav. Ve vládě, v exilu II: Východní vítr nad Londýnem: od zatažení Sovětského svazu do 19

války do jara 1943
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 2 Československá zahraniční politika 1918–1939 

 V této kapitole se pokusím sumarizovat několik zahraničně politických faktorů 

ovlivňujících rozhodování československé zahraniční reprezentace v květnu 1943. Tato 

kapitola je pro následný výzkum nezbytná z toho důvodu, že tehdejší jednání politických 

špiček bylo determinováno zkušenostmi z minulosti, protože v jejich vědomí mnoho 

událostí zůstávalo stále aktuálními. Některé problémy minulosti se totiž vinuly jako červená 

nit v průběhu celé války, konkrétně v československo-polských vztazích se jednalo o otázku 

Těšínska a ve vztazích se Západem se jednalo o mnichovskou dohodu. Cílem této kapitoly 

je podat přehled problémů, se kterými se potýkala československá zahraniční politika ve 

studovaném období. 

2.1 Československo-polské vztahy  

 Vzhledem k tomu, že i v současné odborné literatuře se interpretace 

československo-polských vztahů před druhou světovou válkou i během ní značně liší, 

pokusím se o shrnující pohled na tyto vztahy a vyzdvihnu několik konkrétních problémů, 

které ovlivnily samotnou roztržku. Zásadní je historický spor o Těšínsko. Jeho první horká 

fáze v moderní době nastala po skončení první světové války, kdy československé jednotky 

obsadily část Těšínska. Druhou horkou krizí byla krize mnichovská, které Poláci zneužili a 

obsadili české Těšínsko. To se promítlo i do doby, kdy vztahy ČSR a Polska byly velice 

příznivé a obě exilové reprezentace jednaly o projektu konfederace. Problém Těšínska byl 

však i ve válečné době aktuální. V následujících kapitolách uvedu výše zmíněné problémy 

do souvislostí s roztržkou v květnu 1943. 
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2.1.1 Spor o Těšínsko 1919–1920 

 Spor o Těšínsko v moderní době začal v lednu 1919, kdy československá armáda po 

bojích s Poláky obsadila tu část Těšínska, kterou mu přiřkla mírová smlouva. Problém, a 

tedy i jádro sporů tkvěly v různých výkladech práva národů na sebeurčení. Těšínsko bylo 

považováno za integrální československé území, ale vzhledem k tomu že zde žila silná 

polská menšina, polský stát chápal tato území jako polská. O tom svědčí i fakt, že volby do 

sejmu se měli účastnit i Poláci žijící na Těšínsku, Oravě i Spiši. Vymezením volebních 

okrsků totiž Pilsudsky vymezil i teritorium stále se tvořící Polské republiky.  Tento 20

problém nadále gradoval, a to proto, že jak polská, tak i československá strana byly 

neústupné. Proto také došlo k několika ozbrojeným srážkám, které byly úspěšné zpravidla 

pro Čechoslováky. Na mezinárodním poli však tkvěl problém v přístupu mocností Dohody. 

Francie stála na straně ČSR, ale Britové, Američané a Italové byli ve své většině nakloněni 

Polákům.  Problém Těšínska se nakonec řešil ještě téměř dva roky po ukončení světové 21

války. Definitivní rozřešení poskytl až konsensus dohodových mocností, které přiřkly v 

červenci 1920 56 % území Těšínska ČSR.   22

 Problém Těšínska však v moderních vztazích obou zemí zůstal a až do dnešních dnů 

existují různé interpretace charakteru sporu. Proti výše zmíněné české interpretaci, podle 

níž došlo k narušení suverenity země prostřednictvím vymezení volebních okrsků, což bylo 

současně porušením předchozí dohody o zdržení se nároků na území. Polská strana chápe 

Těšínsko jako integrální součást svého území, na kterém žilo velké množství Poláků, a 

československé akce označuje za agresi proti oprávněnému přirozenému právnímu nároku 

 KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Vyd. 1. Překlad Jan Vitoň. Praha: Karolinum, 2011, s. 25620

 BÍLEK, Jiříí. Kyselá těšínská jablíčka: československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1939, 1945 s. 7521

 tamtéž. s. 10822



512  

Polska. V lednu 1919 došlo k obsazení Těšínska československou armádou. Polský ministr 

zahraničí Ignac Paderewski byl údajně touto akcí velice zaskočen.  Na druhé straně 23

Masarykův návrh na obsazení Těšínska neutrální mocností do doby, než se problém vyřeší, 

interpretuje polský badatel M. Kamiński jako cestu k dokonání československého záboru.   24

  Ať se však těšínské události odehrály jakkoli, podstatný problém je, že negativně 

ovlivňovaly vztahy mezi oběma státy nejen v meziválečném období, ale i v období během 

jednání o konfederaci. 

  

2.1.2 Meziválečné vztahy 

Systém uspořádání versailleské Evropy byl pro Polsko krajně nevýhodný. Jeho 

geografické postavení ve středovýchodní Evropě bylo už od samého počátku nevděčné, a to 

především kvůli revoluci v Rusku, kterou jako evropský nárazníkový stát muselo odrážet 

na Visle. Ze západní strany vznikal následující léta tlak ze strany Německa a vztah s 

ostatními státy nebyl většinou příliš pozitivní. Navíc jediný středoevropský spojenec, tedy 

Maďarsko, nemělo bezprostřední kontakt s polskou hranicí. Co se vztahu s 

Československem týče, to bylo vnímáno spíše jako regionální rival než jako spojenec.  25

Československo považovalo za svou zahraničněpolitickou prioritu spojenectví s 

Francií a Malou dohodu. Dohoda se postupem času změnila z obrané aliance v politickou 

jednotku umožňující společný postup členských států. Problém střední Evropy však 

představovalo optikou Malé dohody Polsko. Pro možné středoevropské uskupení bylo příliš 

velké a dominantní. Beneš se ke členství Polska v Malé dohodě vymezoval negativně: 

„Pokus Poláků použíti pevné pozice Malé dohody pro ryze polské zájmy pokládáme za 

nebezpečný pro naši celkovou politiku do budoucnosti. Zůstávám na své linii. Polsko 

nepatří do MD.“  26

 KAMIŃSKI, Marek. Poczatki Polsko-Czeskiego konfliktu po pierwszej wojnie światowej s. 8623

 KAMIŃSKI, Marek. Poczatki Polsko-Czeskiego konfliktu po pierwszej wojnie światowej s. 8924

 MISZEWSKI, Dariusz. Poglady generala Kazimierza Sosnkowskiego na temat strategicznego znaczenia 25

Czechoslowacji dla bezpieczeństwa Polski w latach 1938–1943 s. 76

 ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939–1943 s. 1726
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Konkrétně se po těšínských sporech politika ČSR vůči Polsku snažila dostát určité 

normalizace politickou smlouvou z roku 1921. V říjnu 1921 došlo k podpisu hospodářské 

smlouvy upravující vzájemné obchodní vztahy a 6. listopadu následovala smlouva 

politická, v jejímž tajném dodatku byla řešena československá politická podpora pro uznání 

polské držby východní Haliče. Polsko se zase zavazovalo neuznat restauraci Habsburků.  27

Další pozitivní krok ve vztazích ČSR a Polska nastal v roce 1925. Poláky k tomu 

také nepochybně vedl fakt, že zajištění téměř tisícikilometrové karpatské hranice by ulehčil 

jejich postavení mezi Německem a SSSR. I československý štáb počítal v případné válce s 

Německem s podporou Polska.  Dubnové smlouvy roku 1925 řešily mnoho 28

problematických bodů vzájemných vztahů. Obě země si vzájemně uznaly hranice, ale 

pozdější polský sanační režim odmítal aplikaci dubnových smluv.   29

Zvláštní kapitolou meziválečných vztahů vztahující se k budoucím pokusům o 

sblížení Polska a Československa je projekt hospodářské a politické unie.  V roce 1925 se 30

v polských kruzích objevila poprvé myšlenka hospodářsko-celní unie. Jedním z jeho 

velkých propagátorů byl polský vyslanec v Praze Z. Lasocki. Z politických důvodů 

existovaly argumenty obranné, především na západní hranici obou států. Sekundárním 

cílem polské strany však bylo vytvoření stejné obranné možnosti i na východní straně, a to i 

navzdory tomu, že ČSR neměla se SSSR společnou hranici.  Každopádně v praktické 31

politice jednaly polské kruhy především s agrárníkem Milanem Hodžou . Hodžovy 32

myšlenky vycházely především z ideového základu tzv. zelené internacionály, jejímž cílem 

bylo ustavení východoevropského bloku založeného na spolupráci agrárníků.  33

 ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti: Období kapitalismu a imperialismu s. 49327

 tamtéž. s. 50428

 tamtéž s. 50929

 Unie je definována jako jednota, spolek, v životě politickém spojení dvou nebo více států ve větší celek. V 30

minulosti jím bylo například spojení Litvy a Polska. OTTO 26 U-VUSI s. 196

 ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti: Období kapitalismu a imperialismu s. 511–51731

 Milan Hodža byl velkým propagátorem myšlenek evropské federalizace a integrace obecně. Zastával názor, že 32

zdrojem evropských problémů je národní stát. 

 WANDYCZ, Piotr Stefan. The twilight of French eastern alliances, 1926–1936: French-Czechoslovak-Polish 33

relations from Locarno to the remilitarization of the Rhineland. s. 43
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Opačnou cestou se ubíral československo-polský vztah po nastolení sanačního 

režimu v Polsku v roce 1926. Definitivní obrat polské zahraniční politiky signalizoval již 

konec roku 1930 a s ním jmenování Józefa Becka státním podtajemníkem na ministerstvu 

zahraničí.  Další zostření vztahů nastalo po uzavření polsko-německého paktu v lednu 34

1934. Navíc spolupráce kontrarozvědek ČSR a Polska byla o rok později také přerušena. V 

této době se již začala projevovat diverzní činnost na Těšínsku řízená polským II. 

oddělením generálního štábu ve Varšavě.   35

V meziválečné době byl problém Těšínska až do roku 1935 vcelku latentní. Od 

zlepšení vztahů počínajícího již v roce 1921 přes z Polska vycházející projekt unie až po 

nástup sanačního režimu se jevilo jako vcelku příznivá doba, na které bylo možné vystavět 

budoucí spolupráci. To však nástup sanace a později J. Becka do úřadu ministerstva 

zahraničí zmařil. Oba státy zprvu orientovány na Francii začaly v druhé polovině 

meziválečného období hledat záruky jinde. Beckova spíše v proněmecké orientaci a Beneš 

zase vedle Francie také u Sovětského svazu. Tato orientace se později nepříznivě projevila 

v mnichovské, potažmo těšínské krizi. 

2.1.3 Obsazení Těšínska 1938 

 Podruhé, kdy se Těšínsko stalo horkým tématem mezinárodní politiky, byly dny 

mnichovské dohody. Polsko, ačkoli u podpisu dohody nestálo, si uzurpovalo Těšínsko v 

říjnu 1938. Z hlediska dalšího výkladu nutno zmínit, že polská vláda dostala 23. září 

varování od Sovětů, že v případě vojenské akce proti ČSR bude anulována sovětsko-polská 

smlouva o neútočení.  Údajně se však nejednalo o iniciativu vedení Sovětského svazu. O 36

den dříve  totiž požádalo pražské ministerstvo zahraničí o vypovězení sovětské smlouvy s 

 ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti: Období kapitalismu a imperialismu s. 53334

 tamtéž. s. 55135

 BÍLEK, Jiří. Kyselá těšínská jablíčka: československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1939, 1945 s. 15436
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Polskem s poukazem na polské síly formující se kolem Těšínska a na nebezpečí polského 

vpádu. Sovětský svaz tak byl přímo požádán o vypovězení smlouvy o neútočení a žádosti 

vyhověl.  37

 V této krizi roku 1938 se však nejednalo pouze o území Těšínska, Polsko vznášelo i 

nároky na území Oravy a Spiše. Někteří autoři jako například Josef Kalvoda připisovali 

splnění těchto územních požadavků první vídeňské arbitráži. Ta však výslovně řešila 38

pouze problém československo-maďarský, a to i přes to, že měl v tuto dobu být řešen 

problém „polské a maďarské minority na území Československa“.  Polsko se tedy ve svých  

krocích vůči ČSR neopíralo o žádnou alespoň částečně legální oporu. 

 Tuto událost lze zjednodušeně interpretovat jako pokračování sporu o Těšínsko 

těsně po skončení první světové války. Polský stát pragmaticky využil příležitosti, kdy jeho 

soused, se kterým měl územní spory, byl oslabený a neschopný se bránit proti přesile. 

Problematické jsou však konsekvence tohoto polského tahu. V následujících válečných 

jednáních o konfederaci otázka Těšínska neumožňovala shodu mezi oběma vyjednávacími 

stranami a stávala se tak jednou z hlavních překážek na cestě k integraci obou států. 

  

2.1.4 Problém historického vztahu k SSSR 

Jednotlivé státy mají u velké části mezinárodního společenství určitou pověst, která 

vychází z historických zkušeností s mezinárodně politickým chováním toho kterého státu. 

Tato pověst pak velmi podstatně ovlivňuje chování ostatních států vůči němu.  A vztah 39

sovětského Ruska vůči svým západním slovanským sousedům se nezakládal na  žádném 

 KAMIŃSKI, Marek. Sowiety wobec sytuacji spowodowanej kryzysem państwa czechoslowackiego we wrześniu 37

1938 r. s. 17

 KALVODA, Josef. Role Československa v sovětské strategii Kladno 1999 s. 10338

5 40 Arbitral award establishing the Czechoslovak-Hungarian boundary. In: United Nations: Office of Legal Affairs  
[online]. [cit. 2015-03-03]. Dostupné z:http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/401-406.pdf

 PLECHANOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů: Výběr textů Praha 2003 s. 3739

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/401-406.pdf
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jiném předpokladu. Čechoslováci měli na „velkého východního bratra“ poněkud 

romantičtější pohled, zapříčiněný nedostatkem bezprostředních zkušeností. Přímo k tomu 

Rudolf Žáček píše: „Češi a Slováci neměli onu staletou zkušenost s ruským a sovětským 

imperialismem potlačujícím bezohledně vše, co neodpovídalo jeho okamžitým zájmům či 

alespoň ideologickým představám.“  40

Naproti tomu Poláci vycházeli z bezprostředních zkušeností s ruským 

imperialismem. Kontrastní pojímání dějinných vztahů s Ruskem, kdy v 19. století česká 

společnost oscilovala střídavě mezi rusofilstvím a střízlivým polonofilstvím, výstižně 

popisuje Toman Brod. Na konci 18. století bylo Rusko chápáno jako jediný velký ochránce 

Slovanstva. Čeští buditelé si přáli budoucí vytvoření velké slovanské říše opřené o Rusko. 

První ránu českému rusofilství, jako v pozdější době mnohokrát, zasadil Suvorovův zásah 

vůči Polákům v roce 1794. Od této chvíle se na Rusko nahlíželo poněkud racionálněji, a 

pokud česká společnost sklouzávala zpět k romantickému rusofilství, vždy mu byla záhy 

zasazena rána formou ruského počínání kousek za hranicemi, tedy v Polsku. To se 

opakovalo v letech 1830–1831, 1861 a také v roce 1863, kdy Rusové zpravidla brutálně 

potlačovali polská povstání.   41

 Poválečný náhled na problematiku vztahu k SSSR poskytuje například spis Josefa 

Macůrka z roku 1947, ve kterém interpretoval polský stát 13.–16. století jako federaci 

Poláků a západních Rusů.   42

 Beneš vcelku jasně již na počátku jednání o konfederaci definoval problém přístupu 

k Sovětskému svazu, a to v době, kdy stál ještě mimo válku. Sikorskému údajně sdělil: „My 

ve válce s Ruskem nejsme a nebudeme. Tohle tady musíme nejdřív nějak dát dohromady.“   43

 Při zpětném pohledu na problematiku je zřejmé, že nemohlo dojít ke shodě v 

přístupu vůči SSSR ze strany Polska a ČSR. Už jen proto, že Polsko bylo se Sovětským 

 ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939–1943 s. 11140

 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše s. 90–9841

 MACŮREK Josef: Slovanská idea a dnešní skutečnost. Brno 1947 s. 942

 ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939–1943 s. 6343
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svazem de facto ve válce.  Dále to nebylo možné kvůli ostatním racionálním politickým 44

důvodům, ale také kvůli odlišným historickým zkušenostem obou národů, které 

ovlivňovaly jejich myšlení. Ke shodě mohlo dojít teprve tehdy, až by se, vedle problému 

Těšínska a vzájemného soupeření o poválečné vedení střední Evropy, historii rusko-

polských a rusko-českých vztahů nepřikládala taková váha. To však nebyl případ doby 

vyjednávání o konfederaci, kdy československá strana argumentovala sovětskou 

neangažovaností v mnichovské dohodě, podporou exilové vlády a rusofilstvím části národa. 

Naopak polsko-ruské dějiny jsou dějinami antagonismu uvnitř slovanských národů. 

2.2 Československo a Západ 

 Vztahy československé první republiky se západními mocnostmi, tedy Francií a 

Velkou Británií, lze chápat jako dobré nebo v některých případech jako korektní. Celých 

dvacet let pod francouzským patronátem však zastínilo francouzské počínání v Mnichově. 

Stejně tak britská role v mnichovské dohodě zastínila veškeré zásluhy na vzniku 

Československa. Pro tento výzkum však nejsou příliš relevantní pojmy jako appeasement 

nebo tlak francouzského de Gaullova výboru či britské vlády. Do československo-polských 

jednání Francouzi nijak výrazně nezasahovali a britská vláda se ke sbližování 

Československa a Polska stavěla pozitivně. 

 Aktuálním problémem ve vztahu k západním mocnostem v návaznosti na vztahy s 

Polskem se tedy váže pouze k oduznání mnichovské dohody. Ta měla na československou 

politiku vliv ze dvou důvodů: prvním byla ztráta důvěry v Západ a druhým skutečnost, že 

se k němu vázala otázka Těšínska. 

 Československý exilový národní výbor na počátku války přesídlil do Francie a po 

její porážce se usadil spolu s ostatními vládami, jejichž státy upadly do německého područí, 

 DURACZYŃSKI, Eugeniusz. ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechoslowackiej (1940–1943) s. 12944
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včetně Poláků, v Londýně. Zde začal Benešův boj za uznání jeho exilového výboru za 

exilovou vládu, kterou Poláci již dávno měli. Tento problém byl vyřešen v době, kdy 

britské poválečné vize kalkulovaly s novým řádem v Evropě, jenž se měl zakládat na 

soustavě konfederativních státních svazků. Jádrem těchto svazků se měla stát konfederace 

Polska a Československa. Beneš tak využil této situace k nátlaku na britskou vládu. Svou 

argumentaci postavil na faktu, že nemůže o čemkoli jednat s Poláky, poněvadž jeho 

reprezentace, tedy exilový národní výbor není na úrovni polské exilové vlády. To vyústilo v 

uznání provizorní vlády ČSR v exilu.  První dimenze československé zahraniční politiky 45

byla britská, samozřejmě pomineme-li Sovětský svaz a Polsko. Druhým faktorem, který 

zasahoval do československé politiky v pozdější fázi války, byla Francie. Ta vstoupila do 

hry ve chvíli, kdy Charles de Gaulle a jeho výbor Svobodných Francouzů oduznali 

mnichovskou dohodu jako první ze západních států. Zásadní však byl v tomto případě fakt, 

že Francouzi oduznali i polský zábor Těšínska.  46

 3 Zahraniční politika exilové vlády v letech 1939–1942 

 Následující kapitoly shrnují působení nejprve Československého národního výboru 

a později exilové vlády především ve věci vztahů s Polskem. Působení exilové vlády 

respektive výboru se dá ve vymezeném období rozdělit na dva úseky. Prvním začíná 

odchodem části vlády do zahraničí po vytvoření protektorátu a končí vstupem Sovětského 

svazu do války na straně Spojenců. To z proto, že do té doby byly určující v drtivé většině 

vazby na Západ.  Po vstupu Sovětského svazu do války v červnu 1941 nastává druhá etapa 47

existence exilové reprezentace. Vláda tak začala oscilovat mezi Východem a Západem. 

BRANDES, Detlef. Exil v Londýně 1939–1943 s. 172-545

 Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940–1945. Vyd. 1. Editor Jan Němeček s. 253–446

 I přesto, že Edvard Beneš, jak ještě bude zmíněno, podmiňoval některé kroky souhlasem Sovětského svazu a to 47

navzdory faktu, že Sovětský svaz byl de facto tichý spojenec Třetí říše. Zásadní kroky exilové reprezentace byly 
konzultovány zásadně s britskými kruhy.



519  

 Období první fáze světové války, kdy Německo mělo jasnou převahu na bojišti, se v 

československo-polských vztazích vyznačovalo neobvyklým sblížením, které vyústilo v 

jednání o vytvoření budoucí konfederace. Tato fáze končí vstupem SSSR do války na straně 

Spojenců. V tu chvíli získávají vztahy ČSR a Polska mnoho předpokladů k roztržce. 

3.1 Jednání o konfederaci 1939–1942 

Idea konfederace ve své podstatě započala svůj život společně s navázáním styků 

exilových reprezentací, tedy v říjnu 1939. V Paříži se sešli Sikorski s Benešem a shodli se 

na potřebě dalších setkání a vyřešení společných záležitostí.  Díky postupu Edvarda 48

Beneše došlo po porážce Francie k uznání prozatímní vlády v Londýně a započalo se se 

seriózní přípravou konfederačních plánů, které vyústily ve vydání společné deklarace  v 49

listopadu 1940. Nelze opomenout fakt, že do té doby polská reprezentace využívala 

nejistého postavení ČSR a vytvářela tlak na prezidenta Beneše prostřednictvím jiných 

emigračních skupin v rámci československého exilu. Polská strana totiž neměla v Benešovu 

osobu dostatečnou důvěru a využívala především ostatní proudy československého exilu, z 

nichž měli Poláci největší důvěru k poslednímu ministerskému předsedovi předmnichovské 

republiky Milanu Hodžovi.  Hodža, jakožto velký zastánce federačního řešení střední 50

Evropy stál v opozici k Benešově opatrnému přístupu. Současnou situaci střední Evropy 

chápal jako důsledek nedostatku spolupráce mezi malými národy Evropy.  Určující však 51

byla, i navzdory občasným pokusům Poláků o jednání s opozicí, Benešova linie. 

 DURACZYŃSKI, Eugeniusz. ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechoslowackiej (1940–1943) s. 12948

 Deklarací je třeba chápat vyhlášení několika států o společném postupu. PLECHANOVÁ, Běla. Úvod do 49

mezinárodních vztahů: Výběr textů s. 73

 ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939–1943 s  57-850

 KOVÁČ, Dušan. Milan Hodža – Od Belvederského kruhu k myšlienkam federácie v 2. svetovej vojne s. 11151
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Deklarace z listopadu 1940 řešila dílčí problémy a celkově se jednalo o velice 

obecnou definici budoucí spolupráce.  Ještě před vydáním deklarace, v dubnu 1940, Beneš 52

definoval při rozhovorech s Raczyńským hlavní problémy na cestě k „unii“, a to odlišnou 

mentalitu  a postoj k Rusku.  V obdobném rozhovoru se Sikorským zmínil ještě problém 53 54

polského přístupu ke Slovákům.  I přes to se československo-polská jednání prohlubovala 55

a koordinační výbor se poprvé sešel v lednu 1941. V té době Beneš nepodpořil uznání 

předválečných polských hranic s poukazem na to, že uzná současnou demarkační linii, 

která vzešla z paktu Ribbentropp-Molotov.  Beneš byl pouze ochoten poskytnout 56

vojenskou pomoc v případě, že Rudá armáda překročí Curzonovu linii.  I přesto jednání 57

 Ve společné deklaraci se nevyskytoval žádný pojem vztahující se ke státoprávnímu uspořádání. Nicméně pro další 52

část práce je důležité vymezit pojmy federace, konfederace a také Benešův výraz konfederace sui generis (svého 
druhu). Mimo československou a polskou reprezentaci se objevovaly spekulace o federačním uspořádáním. To je 
však vyloučeno. Tak těsný svazek nebyl nikdy v plánech ani protibenešovské opozice. Federace mají omezenou 
mezinárodní subjektivitu členských států, federální stát má státní schvrchovanost, která se uvnitř federace dělí mezi 
federaci a členské státy. To nikdy ani polská či československá strana připustit nechtěla. Naopak konfederaci je třeba 
chápat jako svazek států, v nichž státní suverenitu mají členské státy a ty výlučně rozhodují o státoprávních otázkách 
na svém území, státní občanství konfederace neexistuje, občané náleží svým státům a také státy sdružené v 
konfederaci mají právo secese z konfederace. GROSPIČ, Jiří. Federalismus – federace – konfederace in: 
Mezinárodní vztahy 27 s. 73–74 Naproti tomu Benešův výraz konfederace sui generis  předpokládal vytvoření jakési 
blíže nespecifikované hybridní konfederace či spíše již směřoval k alianci.

 Odlišnou mentalitu výstižně popisuje Toman Brod.  Podle něho u Poláků zůstávaly tradiční vlastnosti šlechty živé. 53

Češi se naopak konstituovali v moderní národ se silným prvkem maloměšťanství. K tomu dodává že, „rozdíl není 
zanedbatelný. Šlechtic smí ztratit všechno, jen svou čest nikoli. Maloměšťák naopak obětuje čest, zachrání-li 
majetek“. in: BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše s. 268

 BRANDES, Detlef. Exil v Londýně 1939–1943 s. 10354

 Beneš zdůrazňoval, že neexistují Slováci, jsou jen Čechoslováci. NĚMEČEK, Jan – Od spojenectví k roztržce. 55

Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945, s.84 To Polákům opakoval nejednou. viz: 
KAMIŃSKI, Marek K. Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski: polityka władz czechosłowackich na 
emigracji wobec rzadu polskiego na uchodźstwie 1939–1943 s. 63 a 65

 Edvard Beneš tím však nechtěl nijak napomáhat Sovětům, jeho přáním však bylo obnovení Polska v 56

etnografických hranicích, které odpovídaly hranicím na Curzonově linii. MISZEWSKI, Dariusz. Poglady generala 
Kazimierza Sosnkowskiego na temat strategicznego znaczenia Czechoslowacji dla bezpieczeństwa Polski w latach 
1938–1943 s. 79

 BRANDES, Detlef. Exil v Londýně 1939–1943 s. 10757
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pokračovala a v lednu 1942 došlo k vydání nového protokolu , který potvrzoval a 58

upřesňoval linii vztahů nastoupenou v roce 1940.  59

Po vstupu SSSR do války nabralo jednání o konfederaci zcela jinou dynamiku. 

Nejprve Beneš ze vstupu SSSR do války nevyvozoval žádné důsledky pro konfederační 

projekt, naopak za ním stál pevněji než kdy dříve.  Sovětský svaz však spolupráci ČSR a 60

Polska v červenci 1942 odmítl, a to i přes to, že britská strana nadále konfederační plány 

plně podporovala. Navíc britská Foreign Office přesvědčovala sovětské diplomaty, že jejich 

informace o britském úmyslu zřídit konfederace namířené proti SSSR jsou mylné. Naopak 

Eden odpovídal, že „britská vláda nikdy nebude součástí jakýchkoli schémat namířených 

proti Sovětskému svazu“.   De facto sovětským přičiněním skončil projekt 61

československo-polské konfederace 2. listopadu 1942, kdy Beneš přešel k nové ideji, 

kterou mu vnukl Bogomolov . Od konfederačního projektu Beneš ustoupil a přešel ke 62

spojenectví, tedy k vytvoření československo-polské aliance. Oficiálně se o tom vyjádřil 

Edenovi, který neměl námitek. Později však k uzavření navržené smlouvy nedošlo. Beneš 

totiž i uzavření smlouvy podmiňoval sovětským souhlasem, navíc do jednání o ni opět vtáhl 

problém Těšínska a navíc i slovenskou otázku.  Nutno zmínit, že po celou dobu jednání o 63

konfederaci byla osoba prezidenta Beneše, podle interních záznamů rozhovorů mezi 

 Protokol zachycuje dohodu, jíž bylo dosaženo v jednotlivé otázce, nebo slouží k objasnění jednotlivých 58

ustanovení uzavřené smlouvy, je doplňkem ke smlouvě nebo dohodě. V tomto případě tedy navazuje na deklaraci z 
roku 1940. PLECHANOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů: Výběr textů s. 73

 Počátek roku 1942 byl posledním údobím kdy ve středovýchodní Evropě převažoval britský vliv. Pomalu se totiž 59

prosazovali britské konfederační plány. O tom svědčí dohoda mezi Řeckem a Jugoslávií o balkánské konfederaci 
také z ledna 1942. DURACZYŃSKI, Eugeniusz. ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechoslowackiej 
(1940–1943) s. 136

 Beneš prohlásil během rozhovoru s Raczyńským: Já sám pro sebe prohlašuji, že události s Ruskem nic na mé 60

politice nezměnily a nezmění. Nyní je historická chvíle, abychom se my s Poláky jednou provždy dohodli, a je naší 
povinností, stejně jako Poláků, se o to upřímně pokusit. Já v každém případě udělám vše, aby se pokus ten zdařil. To 
je a zůstane mou politikou. NĚMEČEK, Jan – Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové 
reprezentace 1939–1945, s. 138

 RESIS, Albert – Spheres of Influence in Soviet Wartime Diplomacy. in: The Journal of Modern History s. 43561

 Aleksandr Efremovič Bogomolov do června 1941 působil jako sovětský velvyslanec ve Francii, později u všech 62

exilových vlád v Londýně.

 BRANDES, Detlef. Exil v Londýně 1939–1943  s. 337–33863
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polskými politiky persona non grata, a to kvůli svému postoji k SSSR.  Polská vláda totiž 64

chápala Benešovu snahu o nalezení modu vivendi mezi SSSR a Polskem značně negativně. 

Řešení podle nich spočívalo v předání východních území SSSR výměnou za sovětské 

přátelství a shodu s Čechy.  V téže době si Raczyński do deníku poznamenával, že: „Naše 65

česká i federační politika v důsledku embarga vyhlášeného z Moskvy nepostupuje. První 

výhrady padly se strany Molotova v čase jeho druhé návštěvy Londýna v červenci tohoto 

roku v rozmluvě s Čechy… Nicméně československá vláda, tzn. pan Beneš postavil vztah k 

SSSR na první místo, před vztah s námi, dostávaje za to jako náhradu od Moskvy uznání 

předmichovských hranic“.   66

Neshody se postupem času vrstvily, což dokládá i pojetí konfederační ideje. 

Československé Základní principy o konfederační asociaci Československa a Polska 

předpokládaly úzkou ekonomickou kooperaci, ale politicky se mělo stále jednat o 

samostatné státy, naproti tomu polské Ústavní teze federativního svazku Polska a 

Československa chápaly budoucí konfederaci jako těsný svazek politický se společnou 

zahraniční, vojenskou a hospodářskou politikou.  67

Jednání se tedy zadrhávala na mnoha problémech. Prvním z nich byl vztah k 

Sovětskému svazu, druhým problém Těšínska a na něj vázaný problém oduznání 

Mnichova. Z dalších lze jmenovat polské kontakty s protibenešovskou opozicí nebo obecně 

problematiku poválečných hranic obou států, v neposlední řadě také rozdílné koncepce 

konfederačního řešení.  Do jednání o konfederaci citelně zasahovala otázka Těšínska. Ta 68

měla být vyřešena po ukončení projektu konfederace, tedy v době, kdy měly oba státy 
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směřovat spíše k jakési formě aliance . Ale i projekt aliance narážel na neústupnost obou 69

stran, především prezidenta Beneše, který podmiňoval i smlouvu souhlasem Sovětů. Poláci 

naznačovali, že by bylo možné ustoupit i z nároku na Těšínsko, avšak nikoli v případě 

aliance, ale pouze konfederace.  Vzhledem k státoprávnímu charakteru konfederace by 70

došlo i ke změně územního statutu Těšínska. Každopádně ani tento krok, tedy smlouvu o 

pomoci a přátelství, nedotáhly obě reprezentace do konce ze stejných důvodů jako projekt 

konfederace.  

3.2 Velmoci a projekt konfederace 

 V projektu konfederace byly zainteresovány dvě velmoci. Na jedné straně to 

byla Velká Británie, která byla iniciátorem myšlenky konfederací a jednání o nich 

podporovala jako základ pro budoucí stabilitu středoevropského prostoru a spoutání 

Německa. Druhou velmocí, která se po svém napadení Německem v červnu 1941 začala 

více zabývat středoevropskými záležitostmi, byl Sovětský svaz. Ten ke konfederaci zastával 

od počátku negativní stanovisko, a to z mnoha důvodů. Především proto, že v něm viděl 

nový pokus o zřízení cordon sanitaire. 

 Aliance je na rozdíl od konfederace definována jako volnější svazek. Zakládá se mezinárodní smlouvou mezi 69

státy, zejména za účelem obrany. Nezřizuje však společné orgány a nemá státoprávní (vnitrostátní) účinky, zůstává 
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3.2.1 SSSR  

 Edvard Beneš přistupoval k Sovětskému svazu až do jeho napadení 

Německem opatrně. Uvědomoval si totiž, že postoj sovětské velmoci v poválečné době 

sehraje zásadní roli. O tom svědčil také fakt, že i v době, kdy SSSR stál mimo světový 

konflikt, československá strana podmiňovala vznik konfederace vyřešením polsko-

sovětského sporu o východní polské hranice.  Toto stanovisko však Edvard Beneš 71

nezastával kvůli skrytým sympatiím k SSSR či jakýkoli jiným emocionálním pohnutkám, 

nýbrž proto, že v případě, kdy by došlo ke zřízení konfederace, týkal by se polsko-sovětský 

spor i ČSR. V té době z československé strany udržoval vztahy se sovětským velvyslancem 

ve Velké Británii Majským pouze Fierlinger, a to pouze soukromě. Sověti i přes vypovězení 

československého velvyslance z Moskvy měli ve vztahu k ČSR, na rozdíl od Polska, 

relativně dobrou výchozí pozici. Na mnichovské dohodě se nepodíleli a proti zřízení 

protektorátu rozhodně protestovali a ani ho navzdory naléhání Němců neuznali.  Ještě před 72

vstupem SSSR do války na straně Spojenců v něm viděla československá vláda v čele s 

prezidentem Benešem důležitého činitele v evropské politice. Dokládá to i depeše H. Ripky 

do Washingtonu československému velvyslanci z 5. dubna 1941: „Ve věci Ruska 

respektujeme právní stanovisko Poláků, ale neuděláme nic, co by Rusko mohlo chápat jako 

nepřátelský akt. Přejeme si, aby se Poláci dohodli s Rusy.“  Avšak až po vstupu SSSR do 73

války v červnu 1941 se stává hlas Sovětského svazu relevantním. Již 1. července 1941 

informoval londýnský velvyslanec I. S. Majskij Edena o uznání nezávislosti Polska, 

Československa a Jugoslávie. Jen o chvíli později, 18. července, vstoupila v platnost 
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smlouva, jež znamenala plné uznání československé vlády v Londýně včetně právní 

kontinuity s předmnichovským Československem.  74

3.2.1.1 Sovětské veto 

Ještě v době, kdy kráčela Rudá armáda od porážky k porážce, byl 19. ledna 1942 

podepsán protokol  o budoucí československo-polské konfederaci.  O den později 75 76

Bogomolov během rozhovoru s H. Ripkou zdůrazňoval, „že to, co děláme s Poláky, je jen a 

jen věcí naší politiky, že sovětská vláda s povděkem kvituje, že o tom jednání ji 

informujeme“ . V březnu označila konfederaci za zbytečnou mládežnická organizace 77

„Mladé Československo“. To obratem rozšířily sovětské rozhlasové stanice. To však nijak 

neotřáslo stanoviskem československé vlády. Podle Detlefa Brandese: „Beneš a Ripka své 

polské partnery ujistili, že navzdory sovětskému odporu trvají na projektu a nestrpí žádné 

vměšování do vnitřních záležitostí konfederace“.  78

Během schůze 9. června 1942 probíral problematiku konfederace E. Beneš s 

Molotovem, který si stěžoval na polské chování vůči SSSR a chtěl znát Benešovo 

stanovisko. Ten jako třetí podmínku pro vznik konfederace jasně stanovil: „Polsko se musí 

dohodnout s SSSR o všech sporných věcech a býti s ním v přátelské spolupráci.“ Molotov 

na to odpověděl tak, že pokud Čechoslováci konfederaci s Polskem přijmou, znepřátelí se 

tak se SSSR.   Ve stejném rozhovoru se Beneš také údajně, podle sovětských záznamů, 79

 ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti: Období kapitalismu a imperialismu. s. 64974
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zmínil, že pokud by měl vybírat mezi Polskem a Sovětským svazem, volil by SSSR.  Dne 80

14. července bylo ze strany Moskvy o konfederaci rozhodnuto. Sověti, podle direktivy 

odeslané Bogomolovi, považují po vítězné válce ideje konfederací za neživotné a 

neuskutečnitelné. Perspektivní je naopak pakt o vzájemné pomoci mezi slovanskými 

národy střední Evropy a Sovětským svazem.  Bogomolov pak v dalších rozhovorech 81

pouze tlumočil zmíněné stanovisko sovětských „kruhů“. Sovětský vyslanec Bogomolov 31. 

července informoval o sovětské nevoli vůči konfederaci vcelku obsáhle. Beneš však nebyl 

přesvědčen jeho argumentací a tázal se, zda důvodem jednoduše je, že „Sovětský svaz je 

proti utvoření nebo proti dnešnímu jednání o polsko-československé konfederaci a nepřeje 

si ji. Je tomu tak či ne? Jestli ano, je sám důvod ten dostatečný a všechny ostatní 

odpadají“. Z tohoto rozhovoru jsou také jasně pozorovatelné sovětské názory na Poláky, 

které byly krajně negativní a také na budoucí sovětský vztah k ČSR, který se podle 

Bogomolova prý bude prohlubovat, a to především na úkor Poláků, jako racionální 

argument použil sovětskou vojenskou sílu, kterou srovnával s Polskem.  V otázce Polska 82

oba státníci pokračovali v rozhovoru 13. srpna, z rozhovoru plyne, že Beneš nebyl v této 

době tak ústupný, jak ho líčí mnozí autoři, naopak, jednal velice racionálně a dával jasně 

najevo nelibost ohledně toho, jak s ním Sověti jednají.   Nicméně jeho politická linie se 83

orientovala především na velmoci na úkor Poláků, zachovával tak svou politiku mezi 

Východem a Západem. 
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3.2.2 Velká Británie  

Po nástupu Winstona Churchilla se Benešovo postavení v Londýně zlepšilo, 

přičemž v červnu 1940 se Lockhart  přimlouval za uznání ČSNV  jakožto československé 84 85

exilové vlády. To se stalo skutečností 18. července 1940, exilová vláda se však musela 

smířit s přídavkem „prozatímní“.  Ačkoli prezident Beneš neustále trval na právní 86

kontinuitě své vlády, u britské vlády se ohledně tohoto tématu potýkal s problémy. Jeho 

teorie právní kontinuity ignorovala mezinárodní právo, a to především proto, že sám 

abdikoval, na funkci prezidenta 5. října 1938 rezignoval. Podle historika Ivana Svitáka byla 

Benešova teorie právní kontinuity ČSR legální nesmysl, nad nímž britská vláda 

přimhuřovala obě oči, ale přijmout ji nemohla.  Za právně kontinuální naopak Britové 87

považovali ještě na jaře 1941 vládu v Praze.   Změna nastala až se vstupem SSSR do 88

války, který ochotně uznal československou vládu v předmnichovských hranicích. To 

vytvořilo tlak na Brity, kteří nakonec 18. července československou vládu také plně 

uznali.   89

 Robert Bruce Lockhart byl v letech 1919–1922 ekonomickým tajemníkem britského vyslanectví v Praze, kde 84

osobně pojal velké sympatie k Československu, Benešovi i Janu Masarykovi, se kterým navázal přátelský vztah, viz: 
LOCKHART, Robert Hamilton Bruce. Jan Masaryk: osobní vzpomínky. Krnov: 2003 . V roce 1941 byl ředitelem 
Political Warfare Executive. 
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V červenci 1942 Britové schválili i plán odsunu Němců, to se však stalo také v 

návaznosti na rozhodnutí Sovětů.   90

Benešovu situaci Britové do značné míry chápali. Anthony Eden to vystihl ve svém 

dopise Philipu Nicholsovi, kde mimo jiné psal, že Beneš stojí mezi Poláky a Rusy, přičemž 

obě strany ho obviňují z neschopnosti vyhovět jim. Přitom jeho politika je jasná, přeje si 

konfederaci, napojenou na SSSR. V tom vidí záruku vymýcení německého Drang nach 

Osten. Eden také Benešovi nabízel zprostředkování jednání mezi vládami Polska, ČSR, 

SSSR a Velké Británie. To zatím československý prezident nepovažoval za nutné a naopak 

sám navrhoval alianci s Polskem za podpory SSSR a Velké Británie.  91

4. Rok 1943 jako bod zlomu 

V prosinci roku 1942 započaly první sondáže československé strany pro přípravu 

podpisu spojenecké smlouvy se Sovětským svazem. První polovina roku 1943 se tedy nese 

ve znamení nejprve sondáží a později koncipování československo-sovětské smlouvy a 

zároveň se protíná s dosavadní vlajkovou lodí československé zahraniční politiky, 

konfederačním projektem.  Prezident Beneš tak přešel k projektu, který by býval mohl 92

sjednotit alespoň zčásti obě koncepce, totiž trojstranný pakt, který měl vzejít z 

projednávané československo-sovětské smlouvy. To však také naráželo na rozhodný odpor 

Sovětů. Jaro roku 1943 tak rozhodlo o osudu polské exilové vlády a také celého 

poválečného Polska. V dubnu nejprve došlo k přerušení styků ze strany SSSR a v květnu 

definitivně upustila od konfederačních jednání československá vláda.  
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 4.1 Počátky jednání o smlouvě se SSSR a polská otázka 

 Benešův program nové zahraniční politiky z 12. listopadu 1942 podle Tadeusze 

Kisielewskeho stanovoval jako zahraničně-politickou prioritu vztah se Sovětským svazem. 

 Sondáže ke smlouvě se Sovětským svazem, podle Beneše realisticky chápaného jako 93

příští velmoc ovlivňující dění v Evropě, započala již v prosinci roku 1942. Do té doby již 

sovětská místa dala několikrát důrazně najevo svou nelibost vůči konfederaci s Polskem. 

Stejně tak na počátku roku 1943 odmítla Moskva alianci ČSR s Polskem, a to i přes to, že 

tuto alternativu konfederace Benešovi navrhl Bogomolov. 

 Jakmile Beneš na své sondáže dostal v únoru od Molotova příznivou odpověď, 

odhodlal se k dalším krokům. V polovině března předal prostřednictvím Bogomolova 

dotaz, zda by sovětská vláda uzavřela s ČSR smlouvu o vzájemné pomoci koncipovanou v 

duchu britsko-sovětské dohody. Vedle toho zamýšlel také budoucí možnost přistoupení 

Polska.  K této možnosti prý sovětská vláda vyjádřila v principu svůj souhlas a k otázce 94

ohledně úpravy vztahů po válce mezi ČSR a SSSR  na základě smlouvy o vzájemné 

pomoci se vyslovila sovětská vláda příznivě.  95

Eden chápal plánovanou smlouvu se SSSR jako nepřátelskou vůči Polákům, navíc 

ho znepokojoval Benešův přístup k Britům, před nimiž mlžil ohledně faktů týkajících se 

dohody se SSSR. Eden veškeré Benešovy argumenty ve prospěch smlouvy odmítl. 

Důkazem počínající Edenovy nedůvěry vůči Benešovi je fakt, že Eden se raději informoval 

 KISIELEWSKI, Tadeusz. Federacja środkowoeuropejska: Petraktacje polsko-czechoslowackie 1939-1943 s. 20293
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ve Washingtonu, zda Benešův plán na uzavření smlouvy se SSSR skutečně prezidentem 

Roosevelt přijal kladně.  96

Koncem dubna 1943 přišla z Moskvy kladná odpověď na Benešovy otázky ohledně 

smlouvy. Historik Jan Němeček si všímá zpoždění sovětské odpovědi na Benešovi dotazy 

týkající se smlouvy. Zdržení je podle Němečka více než nápadné a možná souvisí s polsko-

sovětským rozkolem.  Beneš totiž provedl sondáže ještě před zostřením vztahů mezi 97

oběma státy a katyňskou krizí. Po těchto událostech je vidět zřetelný obrat sovětské politiky 

a v závislosti na to i československé. Sovětské přerušením styků s Poláky a zvýšená ochota 

vůči ČSR spolu jistě souvisely. Nelze tedy hypoteticky vyloučit, že již v této době se 

rýsovala koncepce sovětské politiky, přinejmenším ke cordon sanitaire, ovšem v opačném 

smyslu, než tomu bylo v meziválečném období. Tedy vytvoření nárazníkové zóny chránící 

Sovětský svaz proti útoku z Evropy. 

  

 4.1.1 Alianční smlouva s Polskem 

 Myšlenku protiněmecké aliance s Polskem vnukl Benešovi Bogomolov 

během rozhovoru 30. října 1942, kdy mu řekl: Proč potřebujete konfederaci? My nebudeme 

proti tomu, abyste proti Němcům měli s Poláky spojenectví.  V tu chvíli definitivně přešla 98

dosavadní primární linie Benešovy konfederační politiky k politice vyvažování vztahů s 

Východem a Západem, přičemž Polsko v tomto případě stále hrálo důležitou roli ve vztahu 

k oběma stranám. Od Foreign Office dostal Beneš zelenou pro uskutečnění smlouvy o 

vzájemné pomoci a přátelství s Polskem 19. listopadu 1942 a opět se těšil plné podpoře 
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Britů.  Podle Feierabenda  se Beneš na soukromé večeři 8. prosince 1942 zmínil, že je 99 100

nutné opustit myšlenku konfederace, protože Sovětský svaz se staví proti ní.   Posléze v 101

depeši odeslané do Moskvy Fierlingerovi navrhoval Beneš smlouvu s Polskem zaměřenou 

proti Německu. Smlouva měla být napojena na Atlantickou chartu a smlouvu anglo-

sovětskou. Dále obsahovala formulaci, že jde o první krok k naplnění deklarace z 11. 

listopadu 1940. Smlouva také předpokládala československou neutralitu ve sporech polsko-

sovětských.  Dne 17. ledna 1943 telegraficky prezidenta Beneše informoval Z. Fierlinger. 102

Jedna z prvních vět depeše byla: Sovětská vláda nežádá od nás naprosto žádného podřízení 

naší zahraniční politiky. Ona více než kterákoli jiná vláda chce respektovat nezávislost a 

samostatnost druhých států...  Jinak však zpráva neobsahuje nic nového plynoucí z 103

postoje sovětské vlády.  

První náznak nesouhlasu s navrhovanou československo-polskou smlouvou byl 

zaznamenán již 20. ledna při rozhovoru (paradoxně) Bogomolova s předsedou Státní rady 

Maxem.  Otevřeně pak Bogomolov tlumočil sovětský nesouhlas 26. ledna v rozhovoru s 104

Ripkou. Ze záznamu vyplývá, že kromě projektování budoucí sovětsko-československé 

spolupráce, hovoří také o problému polském. Jak již bylo výše zmíněno, Bogomolov se 

jasně vyjádřil proti alianci se současnou polskou exilovou vládou. Netlumočil však mínění 

sovětské vlády, nýbrž sovětských „kruhů“, u kterých se údajně dobře informoval. Navíc po 

Ripkovi požadoval, aby při sdělování této informace týkající se Polska Britům a 

Američanům hovořil o sovětských „kruzích“, nikoli o vládě.  Co mínil Bogomolov těmito 105

„kruhy“, není a pravděpodobně nebude nikdy známo. Nejspíš se jednalo jen o strategii, 

 BRANDES, Detlef. Exil v Londýně 1939–1943 s. 33899
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která měla ze sovětské vlády sejmout přímou vinu za torpédování československo-polských 

jednání. O tzv. sovětských kruzích' totiž Bogomolov hovořil již v době, kdy oznamoval 

Benešovi sovětské veto konfederaci v červenci 1942. 

Problém tkvěl, vedle zmíněného sovětského odmítání, v Benešově bazírování na 

otázce Těšínska. Také z toho, jak se jednání o alianci vlekla, usuzovala polská reprezentace, 

že Češi chtějí couvnout i od této dohody. To byla pravda jen zčásti, Beneš měl smlouvu 

navrženou a chtěl ji pouze prokonzultovat se sovětskou stranou.  Informoval o tom 106

Fierlingera a chtěl od Sovětů jasnou odpověď. Ve své depeši si Fierlingerovi stěžuje na 

chování Moskvy, která se vlastně proti jednání o konfederaci nikdy de jure nepostavila. V 

případě návrhu alianční smlouvy vyžadoval jasnou odpověď, ne sovětské záhadné a nejasné 

náznaky jako ve věci konfederace. Zmiňuje také, že smlouva by mohla pomoci k dosažení 

dohody sovětsko-polské.  Vzhledem k tomu, že na počátku února 1943 Sověti definitivně 107

odmítli i plán obranné aliance , lze chápat Benešovu zmínku jako poslední možnost či 108

nápad otevřené spolupráce s Poláky. Tuto poslední možnost představoval návrh 

trojstranného paktu, který se měl vyvinout ze smlouvy mezi SSSR a ČSR s následnou 

možností přistoupení Polska, po vyjasnění sovětsko-polských sporů. 

 V březnu nastal obrat v politice exilové vlády. Jestliže se ještě v lednu Beneš snažil 

o novou smlouvu s Polskem a v únoru ještě československá reprezentace projevovala 

vstřícnost ve věci vztahů s Polskem, březen se dá považovat za obrat v rétorice exilové 

vlády. Podle Rudolfa Žáčka lze říci, že Státní rada odmítla jakýkoli nezávislý projekt 

federalizace středovýchodní Evropy, což je podloženo argumentem, který zazněl ve Státní 

radě: „Všechny koncepce … ať už jde o neživotné snahy, mající za cíl habsburskou 

monarchii nebo pokusy o blok tzv. zemědělských států mezi mořem Baltickým a Adriatickým 

a různé jiné plány, znamenající v podstatě pokusy o vytvoření bariéry mezi východem a 

západem, třeba rozhodně odmítnouti. Vyloučení Ruska ze světové politiky nemůže se po 
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trpkých zkušenostech více opakovati“.  Příhodně 1. dubna Raczynski instruoval polské 109

velvyslanectví v Káhiře, že zdrojem problémů není Těšín, nýbrž československé podřízení 

se sovětskému vetu.  Události následujících dvou měsíců mu daly bohužel za pravdu. 110

4.1.2 Sovětská strategie 

 FRPS  vydala v únoru 1943 zprávu, kde stálo, že Češi, Srbové a Bulhaři by uvítali 111

roli satelitů Moskvy. Ostatní budou v budoucnosti hledat ochranu před SSSR opět u 

Německa. Vstup Polska do konfederace Sověti odmítají, protože po splnění jejich 

teritoriálních požadavků na východě Polska bude Polsko silně antisovětsky naladěno. V 

souvislosti s tím si nelze nepovšimnout sovětské tendence k dělení národů na spřátelené a 

nespřátelené. Například v případě Jugoslávie by Moskva uvítala odloučení Srbska od 

Chorvatů a Slovinců.  To by posílilo sovětský vliv na Balkáně, protože by nedocházelo k 112

rozpouštění srbského vlivu v Jugoslávii a nebránilo by tak Sovětům získat ostrov, ze 

kterého by bylo možné ovlivňovat balkánskou politiku. Lze se domnívat, že totéž měly 

sovětské elity v úmyslu v případě ČSR. I to bylo důvodem, vedle mnohých jiných, proč 

stály proti jakékoli spolupráci ČSR s Poláky. V budoucí konfederaci by docházelo k 

rozpouštění československého vlivu, poněvadž větší Polsko by mělo v konfederaci i jiné 

platformě spolupráce nepochybně silnější slovo.  George Rendel, vyslanec u jugoslávské 113

vlády, poukazoval také na možnost, že na Balkáně dojde k vytvoření sovětských republik, 
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které mohou teoreticky vstoupit do SSSR.  Jednalo by se tedy o rozdrobené státy, nikoli 114

celistvou Jugoslávii, která by byla schopna lépe odolávat sovětizačním tlakům. 

 Stalin jasně definoval své válečné cíle v roce 1942 ve vzájemné komunikaci s 

Foreign Office. Ohledně Polska předpokládal mírné obměny na Curzonově linii, ale drtivá 

většina území na východ od ní měla připadnout SSSR. Britskou a sovětskou sféru vlivu 

chtěl oddělit velkou nárazníkovou zónou, do které počítal od severu rozdrobené Německo, 

Československo, nezávislé Rakousko, zmenšené Maďarsko, obnovenou Jugoslávii a Řecko 

s Tureckem. Tento severojižní pás států jakožto nárazníkové zóny jasně napovídal, do jaké 

sféry vlivu spadá Polsko. A to již v roce 1942.  Toto vymezení však Stalin definoval ještě 115

před velkými vítězstvími u Stalingradu či Kurska, nic to ovšem nemění na tom, že Polsko 

bylo i v době sovětské slabosti Stalinem zahrnováno do jeho sféry vlivu. 

 Nakonec se lze domnívat, že české elity v Londýně se některým sovětským 

rozhodnutím nebránily. Naopak, jak zmiňuje ve svých pamětech Feierabend, londýnský exil 

zachvátila vlna hejslovanství, všichni viděli Rusko slovanské, nikoli komunistické. Ještě k 

počátku roku 1943 poznamenává, že „vše pravé bylo zatracováno, vše levé 

vychvalováno“.  I to svědčí jako argument pro tezi, že Čechoslováci představovali ve 116

střední Evropě Sovětům nejpřístupnější element, a to i přes to, že právě Feierabend ve 

svých pamětech sám sebe prezentuje jako rozhodného odpůrce východního směřování 

československé politiky. 

 4.2 Katyň 

 Feierabend se zmiňuje, že již v červenci 1941, při hovoru s polským velvyslancem v 

SSSR Kotem, se Kot nechal slyšet, že Sověti nabízejí 20 000 vojáků k vrácení ze zajetí. 
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Podle čísel z května téhož roku však bylo v sovětských táborech vězněno 119 000 polských 

vojáků. Němci mu prý hlásí, že je Sověti povraždili, přičemž Kot vyslovil obavu, aby 

Němci neměli nakonec pravdu.  To mu zčásti potvrdil v říjnu 1942 jeden sovětský 117

komisař, který se podřekl, že polské důstojníky pobili.  118

 V noci 13. dubna 1943 Němci ohlásili nález hromadného hrobu zhruba 10 000 

zavražděných polských důstojníků, přičemž z tohoto zločinu obvinili sovětského nepřítele. 

Polákům nezbylo nic jiného, než požádat mezinárodní Červený kříž v Ženevě o vyšetření 

této záležitosti. Moskva ze zločinů obratem obvinila nacistické Německo. Důstojníci se prý 

ze sovětského do německého zajetí dostali ve chvíli, kdy byli nasazeni na stavební práce. 

Poté, co Červený kříž po Polácích kontaktovali i Němci, označila Pravda Poláky za 

Hitlerovy polské kolaboranty. Navzdory Churchillově horečné snaze se nepodařilo 

vyhrocení vztahů mezi Sověty a polskou exilovou vládou mírnit.  119

 Sověti polskou žádost o vyšetření Červeným křížem považovali za „nepřátelský akt“ 

vůči Sovětskému svazu, načež přerušili s Polskem diplomatické styky. 

 4.2.1 Přerušení diplomatických vztahů SSSR–Polsko 

Od 16. ledna, kdy se polští občané na východních územích opět  stali z rozhodnutí 120

SSSR občany Sovětského svazu, se sovětsko-polské vztahy propadaly do stále větší 

beznaděje. Podle Molotova byl tento sovětský krok odpovědí na polskou neústupnost v 

otázce hranic.   121
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Ještě před samotným aktem přerušení vztahů se objevovaly náznaky sovětské 

nelibosti k jakémukoli pokračování vztahů či jen prostého jednání s Poláky. Bogomolov po 

návratu z Moskvy v březnu 1943 prohlásil, že jednání se současnou polskou vládou je 

ztráta času, poněvadž dlouho nepřežije. Stejného názoru byl i Zdenek Fierlinger, který 

napsal, že má neklamný dojem, že Sověti už nepočítají se současnou polskou vládou, nýbrž 

že v Polsku očekávají velké změny.  Stejného názoru byl i Majskij, který se vyslovil v tom 122

smyslu, že SSSR bude udržovat styky s demokratickou, Sovětskému svazu přátelsky 

nakloněnou polskou vládou, tedy nikoli s vládou podobnou předválečné ani s vládou, ve 

které budou zastoupeni někteří současní členové emigrace.  Je možné to považovat za 123

předzvěst vzniku Lublinského výboru. Navíc podle analýzy FRPS mohlo dojít v prostoru 

střední Evropy k oživení politiky Kominterny, která měla za cíl rozšiřování bolševické 

revoluce.  Toto šíření bolševické revoluce se později obvykle uskutečňovalo právě 124

prostřednictvím komunistické vlády dosazené většinou Rudou armádou, jako tomu bylo 

například v Rumunsku.  Sikorského vláda neměla na počátku roku 1943 pro sovětské 125

vedení již žádnou hodnotu. O rozhodnutí přerušit vztahy s Polskem informoval Stalin 

Churchilla se čtyřdenním předstihem. Ve svém dopise Stalin vykreslil Poláky prakticky 

jako spojence nacistů a z toho vyvodil, že je nutné, vzhledem k nepřátelskému zaujetí 

Poláků, přerušit vztahy.  126

Churchill na to reagoval v den oficiálního přerušení vztahů, tedy 25. dubna. 

Zastával se Sikorského a upozorňoval Stalina na fakt, že polský tisk útočil ve stejnou chvíli 

jak na sovětskou vládu, tak i na samotného Sikorského za to, že se snaží se Sověty 

spolupracovat. Naléhal proto, aby nedošlo k přerušení vztahů.  Bohužel Churchillův apel 127
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vyzněl zcela naprázdno a polská exilová vláda se počala dostávat do stále hlubší 

mezinárodní izolace, která vyústila v její likvidaci a mezinárodní uznání vzdorovlády 

nakloněné Sovětskému svazu. 

4.2.2 Stanovisko československé vlády vůči Polsku 

Katyňská aféra představovala pro československou zahraniční politiku zlom. 

Vzhledem k přerušení vztahů na lince SSSR–Polsko a sovětskému ultimativnímu chápání 

vztahů, se musela exilová reprezentace rozhodnout, na čí straně vlastně stojí. Vzhledem k 

Benešově dosavadnímu jednání bylo jasné, že se přikloní na stranu Sovětského svazu. Po 

přerušení diplomatických vztahů SSSR s polskou exilovou vládou se Beneš nabídl jako 

prostředník k jednání mezi oběma státy. Polská vláda však byla přesvědčena, že „president 

Beneš postrádá objektivitu nezbytnou k tomu, aby mohl být prostředníkem. Jeho zasahování 

do současné choulostivé polsko-sovětské situace bude tuto situaci naopak ještě 

komplikovat, nikoli usnadňovat“.   128

V den přerušení vztahů SSSR s Polskem došlo k předání odpovědí na Benešovy 

otázky ohledně smlouvy se Sovětským svazem.  I proto se lze domnívat, že tyto akce 129

proběhly plánovitě. 

Po přerušení sovětsko-polských diplomatických vztahů 25. dubna 1943 uvažovaly 

polské kruhy o ústupcích v případě Těšínska. U Spojenců by to podle některých diplomatů 

vyvolalo kladné mínění, navíc by to napomohlo zlepšení vztahu s Československem. 

Raczyński však viděl problém v tezi o integritě hranic z 1. září roku 1939, kterou by právě 

mohlo odstoupení Těšínska narušit a tím i zpochybnit nárok Polska na své meziválečné 

hranice.  130
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Spouštěč roztržky, tedy katyňský masakr, vnímala exilová vláda v čele s Benešem 

jako nacistickou protisovětskou propagandu.  To potvrzuje i velmi ostré stanovisko, které 131

zaujala Státní rada dne 19. května po přerušení jednání o konfederaci: „Neprohlédnuvši 

zlomyslnost goebbelsovského záměru, zapříčinila svými akcemi napětí, jež mělo za následek 

suspendování diplomatických styků se strany vlády SSSR.  I prohlášení Huberta Ripky 132

pronesené na schůzi vlády jasně ukazuje stanovisko Čechoslováků a navíc zní spíše jako by 

pocházelo z let padesátých. Doslova  pronesl: „Pak přišlo prohlášení Stalinovo k 1. květnu, 

jež je projevem úžasné inteligence a obratnosti diplomatické a kterým zasadil ránu celé 

protisovětské propagandě.“  Vnímání Stalina některými československými činiteli 133

zřetelně ukazovalo, kam se část exilu ideově ubírá. Nicméně vnímání katyňského masakru 

exilovou vládou jako celku jen kopírovalo oficiální postoj Britů i Američanů. Neznamená 

to tedy, že by exilové vedení podléhalo pouze rozhodování Sovětského svazu. Totéž 

chování je pozorovatelné i v případě jednání se západními velmocemi. Sovětský svaz 

představoval především spojence a hlavního vojenského činitele, o kterém se 

předpokládalo, že jeho armády osvobodí ČSR a celou střední Evropu. A právě tato fakta 

utvářela pragmatická rozhodnutí československého exilu, nikoli emoce či zhrzenost, jak se 

to snaží interpretovat někteří autoři. 

 FRIEDL, Jiří. Polská exilová vláda a československo-sovětská smlouva in: NĚMEČEK, Jan. Československo-131

sovětská smlouva 1943 s. 70

 Czechoslovak-Polish Negotiations of the Establishment of Confederation and Alliance: 1939-1944 : 132

Czechoslovak Diplomatic Documents. Editor Ivan Šťovíček, Jaroslav Valenta s.335

 FRIEDL, Jiří. Polská exilová vláda a československo-sovětská smlouva in: NĚMEČEK, Jan. Československo-133

sovětská smlouva 1943 s. 70
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 5. Roztržka  

  

 Květen znamenal ve směřování československé politiky zlom ze dvou důvodů. 

Zaprvé definitivně ukončila jednání o konfederaci s Poláky a zadruhé byla schválena 

myšlenka spojenecké smlouvy československo-sovětské.  

  Květen představoval rozřešení pro mnoho problémů československé zahraniční 

politiky. Zajištění budoucí existence ČSR ze strany Sovětského svazu po schválení smlouvy 

bylo splněno. S opuštěním idejí konfederace odpadlo mnoho dalších problémů, jež závisely 

na jednání s Polskem. 

 5.1 Květen 1943 

Ministr národní obrany generál Sergěj Ingr 7. května 1943 prohlásil při schůzi ČS 

vlády: „Jsem přesvědčen, že Poláci nejsou s to rozumně uvažovat o Rusech. Jsou proti nim 

citově zaujati.“  To jasně ilustrovalo náhled Čechů na Poláky, který začal v roce 1943 134

převažovat. V této době se také vedle jiných intenzivněji dostávala do popředí otázka 

vztahu k Sovětskému svazu. Polská vláda nezůstávala pasivní a svou politiku započala 

přizpůsobovat nastalé situaci. Poláci se opět začali orientovat na československé propolské 

a profederativní opoziční skupiny. Ostatně ji v této době, kdy byla ze strany svého 

nejbližšího spojence doslova izolována od mezinárodního dění, nic jiného nezbývalo. Státní 

rada zaujala 10. května stanovisko, ve kterém se vyslovila o pochybnostech, „že by pro 

další vývoj československo-polských styků mohlo vzniknout něco užitečného z akcí určitých 

polských osob a skupin, které se pokoušejí využít neseriózního a neodpovědného stanoviska 

 FRIEDL, Jiří. Polská exilová vláda a československo-sovětská smlouva s. 71134
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několika našich lidí. Tímto způsobem na naši politiku žádný nátlak vykonáván nebude“.  135

Jan Němeček však právem upozorňuje, že československá vláda nikdy nepodnikla akce, 

které by podpořily opoziční proudy polské emigrantské politiky tak, jako to činili Poláci, 

například s Hodžovou protibenešovskou opozicí.   136

Mezi odsouzením státní rady a předáním dopisu Raczyńskému se Beneš ve 

Washingtonu sešel s Rooseveltem. Podle Feierabenda se Beneš pokládal za „povolaného 

prostředníka mezi komunistickou Moskvou a kapitalistickým Washingtonem“. Během své 

americké návštěvy se Beneš údajně snažil obnovit kredit západních Spojenců vůči 

Moskvě.  137

  

 5.1.1 Přerušení jednání o konfederaci 

  

 Oficiální akt přerušení jednání o konfederaci představují dva dopisy 

československého ministra zahraničí Jana Masaryka adresované E. Raczyńskému dne 14. 

května. Masaryk v nich jmenuje problémy dlouhodobě zatěžující československo-polské 

vztahy, především otázku hranic ČSR. Na jejichž celistvosti československé orgány 

důsledně trvají. A také zmiňuje problém vztahu k Sovětskému svazu.   Dalšími zásadními 138

kroky je v tomto směru projev ministra Ripky ze 17. května a rezoluce československé 

Státní rady z 19. května. Ripka ve svém projevu zdůraznil nutnost dohody Polska se 

Sovětským svazem, další spolupráci tak podmiňoval urovnáním vztahů mezi SSSR a 

Polskem. Ve svém projevu stavěl postoj Československa vůči konfederaci s Polskem do 

závislosti se vztahy na lince SSSR-Polsko. Dále zmínil polský vztah k Maďarsku a problém 

 ŽÁČEK, Rudolf. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939–1943 s. 161135

 NĚMEČEK, Jan. Rzady Polski i Czechoslowacji na emigracji – wrogowie czy sojusznicy? s. 68136

 BROD, Toman. Moskva: objetí a pouto : Československo a Sovětský svaz, 1939–1945 s. 194137

 ŠŤOVÍČEK, I., VALENTA, J. (Ed.): Československo-polská jednání o vytvoření konfederace 1939–1944. 138

Československé diplomatické dokumenty. s. 326–334
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vzájemných hranic, jenž je úzce spjat s mnichovskou dohodou.  Rezoluce se nesla ve 139

stejném duchu. Vedle odsouzení polské vlády za její neměnný postoj k otázce Těšínska, 

který se dotýká životních zájmů Československa, zmiňuje také nepříliš známou otázku 

vztahu k Maďarsku. Polsko mu totiž nevyhlásilo válku tak jako ostatní spojenecké země a 

zároveň s tím polští představitelé zdůrazňovali význam polsko-maďarských vztahů a 

neskrývali svou touhu po společné hranici. Podle Státní rady se tak polská politika dostala 

do naprostého rozporu s deklarací z listopadu 1940 i s protokolem z ledna 1942.  140

 Zmíněná rezoluce byla původně daleko ostřejší, dá se říct až radikální. Vedle toho, 

že požadovala přerušení jednání o konfederaci, volala po odsouzení polské vlády pro její 

postup ohledně katyňského masakru, vypovězení deklarace z listopadu 1940, ale také po 

přerušení styků! Navíc ještě neschválená rezoluce se dostala do sovětských rukou a byla 

odvysílána a očištěna v sovětských denících.  Nejen původní radikálnost rezoluce, ale 141

také to, že se ještě neschválená dostala do sovětských médií, vypovídá o atmosféře v 

tehdejší Státní radě. Dále toto propagandistické zneužití neschválené zprávy také vypovídá 

o neutuchajícím zájmu sovětské strany o československo-polský rozkol. 

 Po přerušení jednání o konfederaci se Kot vyjádřil Slávikovi, že i na Čechoslováky 

jednou dojde a že je to jen otázka času. Nyní jsou totiž účelně využíváni proti Polákům, 

nicméně oba národy čeká stejný osud.  Výstižně se vyjádřil o budoucnosti obou 142

středoevropských států na jaře 1943 Churchill když prohlásil že: ,,pokud přestane existovat 

Polsko jako nezávislý stát tak Československo nemůže jako nezávislý stát přežít’’.  143

 NĚMEČEK, Jan. Od spojenectví k roztržce: Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945. s. 139
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 5.1.2 Vzdorovláda 

I přes hlasy některých diplomatů na začátku roku 1943 o velkých změnách v polské 

vládě atd. nebylo vytvoření vzdorovlády na území Sovětského svazu příliš reálnou 

alternativou. Po objevu katyňských hrobů a následném přerušení vztahů mezi SSSR a 

Polskem však nabývá sovětský úmysl jasných obrysů. Například Toman Brod si všímá, že v 

sovětském tisku se 8. května 1943 již objevují hlasy „Svazu polských vlastenců“ volající po 

ustavení polského reprezentačního politického orgánu, který by vyhovoval Sovětskému 

svazu!  Tentýž den schválila sovětská vláda žádost Svazu polských vlastenců o 144

zformování polské divize v Sovětském svazu.   145

Naproti tomu v dopise Churchillovi popírá Stalin jakékoli pověsti o formování nové 

polské vlády na území SSSR.  Stejně tak tento fakt popíral i Molotov v rozhovoru s 146

Clark-Kerrem, kdy jasně odpovídal, že ze „Svazu polských vlastenců nevytvoří nic na 

způsob československého nebo francouzského národního výboru“.  Přitom již v únoru 147

1943 Stalin rozhodl o vytvoření Svazu polských vlastenců a zároveň jednal s Poláky, kteří 

se po odchodu Andersovy armády dali do sovětských služeb. Americký velvyslanec v 

Moskvě William A. Harriman tento stav pochopitelně registroval: „V Sovětském svazu je 

možné nalézt zárodek každé evropské vlády, a zvláště těch vlád, na nichž je Sovětský svaz 

zainteresován geograficky nebo strategicky.“   148

 BROD, Toman. Moskva: objetí a pouto : Československo a Sovětský svaz, 1939–1945 s. 144144
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 6 Závěr 

  

Postoj SSSR a jeho aktivity ohledně jednání o konfederaci vypovídají o totálním 

nesouhlasu s projektem konfederace. Svědčí o tom mnohonásobné sovětské odmítnutí 

tohoto projektu s poukazem na nepřátelské zaměření nebo spojitost s meziválečným cordon 

sanitaire, a to i přes to, že Britové Sověty ujišťovali o naprosté nezaujatosti projektovaných 

konfederací vůči SSSR. Navzdory britskému nezájmu ohledně obnovení cordon sanitaire i 

deklarování přátelské orientace středoevropské konfederace vůči Sovětskému svazu byl 

tento projekt sovětskými kruhy odmítnut. I přes sovětská odmítnutí pokračovala jednání o 

konfederaci i nadále. 

Definitivní zhoršení československo-polských vztahů nastává po objevení 

katyňských hrobů. Sovětská politika v tomto období nemá již jediný důvod k zachování byť 

jen neutrálního vztahu s Polskem. Po polské žádosti o přezkoumání hrobů Červeným 

křížem se Stalin vůči Polákům radikálně vymezil, označil je za spojence nacistů, načež 

Sovětský svaz přerušil s polskou exilovou vládou vztahy. K tomu se váže i sovětský postup 

vůči Československu. Prezident Beneš provedl sondáže ohledně smlouvy se Sovětským 

svazem na konci roku 1942, definitivní odpověď o uskutečnitelnosti smlouvy přišla až po 

katyňské aféře a přerušení vztahů s Polskem. Vzhledem k tomu, že nebylo možné vnášet 

rozpory do tábora Spojenců, si ČSR vybrala sovětskou interpretaci Katyně, stejně jako 

všechny ostatní státy Spojenců. Se sovětskou interpretací si optikou polských představitelů 

vybírá i bližší vztahy k SSSR na úkor Polska. Československé rozhodnutí bylo pragmatické 

a sovětský tlak sehrál zásadní roli především ve formě, jakou se exilová vláda o polském 

postoji ke katyňské aféře vyslovila. Jinak postojově se jednalo o setrvání na názorech 

celého spojeneckého tábora. 
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Během výzkumu také vyplynuly na povrch argumenty, které ztěžovaly 

proveditelnost konfederačního projektu. V první řadě to byl problém Těšínska, na jehož 

zábor si Polsko činilo nárok po celou dobu jednání o konfederaci. Polské vedení trvalo na 

integritě hranic z 1. září 1939, tedy z doby, kdy bylo Těšínsko již integrováno do vlastního 

polského státu. Prolomení teze o integritě hranic by však Polsko stálo i jeho východní 

území, což bylo pro polské činitele nemyslitelné. V případě jednání o konfederaci vstupoval 

do hry problém odlišné sociální struktury, na kterou často poukazoval prezident Beneš, 

stejně jako na problém polského chápání Slovenska a Slováků jakožto samostatného 

národa. Poláci totiž čas od času operovali se slovenskou otázkou a snažili se tak na 

československou exilovou reprezentaci vytvářet tlak. Další neshodu spjatou s jednáním o 

konfederaci byla odlišná koncepce budoucí spolupráce, kdy Češi předpokládali spojení 

především na hospodářském základě a Poláci počítali s více politickou unií. Na to byl 

vázán problém mocenského soupeření obou států ve střední Evropě a zároveň 

československý strach z většího Polska, které by mohlo v konfederaci uplatňovat roli 

hegemona. A nakonec problém nejzásadnější, a to zahraničněpolitická orientace. 

Československá vláda s nelibostí sledovala polskou politiku vůči nepřátelskému Maďarsku 

a Poláci zase neradi viděli dobré vztahy Čechoslováků s Rusy. 

Ohledně konfederace Sovětský svaz tvrdošíjně odmítal jakoukoli platformu 

spolupráce mezi Československem a Polskem. Za vše hovoří veto konfederace, aliance a 

později ve své podstatě i trojstranného paktu. Zásadní problém československo-polských 

vztahů představoval Sovětský svaz, a to proto, že problémy jako spor o Těšínsko, vztahu k 

Maďarsku potažmo Slovákům nebo rozdílná sociální struktura obou států bylo možné 

vyřešit interně, tedy mezi československou a polskou vládou. Co však nebylo vyřešitelné 

pouze z vůle Sikorského a Beneše, byla otázka vztahu k SSSR. Sovětský svaz se stavěl 

proti spolupráci obou států od vstupu do války i navzdory ústním ujištěním, že s tím 

sovětská vláda nemá problém. De jure se nikdy sovětská vláda proti konfederaci 

nepostavila, ale sovětské „kruhy“ ano. Nebylo možné vytvořit konfederaci v případě, že by 

měla spor o hranice s takovou velmocí, jakou Sovětský svaz nepochybně představoval. Na 

rozhodnutí sovětské velmoci tedy záleželo více než na souhlasu Američanů či britského 
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impéria. Z logiky mocenského uvažování byla středovýchodní Evropa, při neexistenci 

svobodné Francie, výsostnou sférou zájmů sovětského Ruska. Nebylo tedy možné jednat 

proti zájmu Moskvy. 

Kvantitativně tedy převažují argumenty k vyvrácení hypotézy, avšak kvalitativně je 

postoj Sovětského svazu tím hlavním determinantem, který stál za roztržkou. Nakonec na 

osudu Polska je jasně pozorovatelná nekompromisnost, s jakou si Sovětský svaz prosazoval 

své mocenské ambice. Zárodky exilové vlády nakloněné SSSR byly zřetelné již v době 

před přerušením vztahů, přičemž ono přerušení vztahů bylo jasným signálem, že hlas 

londýnských Poláků přestává být relevantní. V tomto případě nebylo možné, aby 

československá exilová vláda jednala o konfederaci s reprezentací, kterou považoval 

Sovětský svaz za nepřátelskou. 
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Shrnutí 

 Vztahy Československa a Polska byly po celé poválečné a válečné období 

ovlivňovány událostmi, které proběhly krátce po jejich konstituování se v moderní státy. 

Prvním je spor o Těšínsko, který negativně ovlivňoval vztahy mezi oběma státy, jak v době 

meziválečné, tak i v době exilového sblížení. Druhý představuje rusko-polský 

antagonismus a zároveň československá idealistická náklonnost k Rusku. Třetí problém 

spjatý se sporem o Těšínsko představovala mnichovská dohoda. Pozdější události však 

zapříčinily, že se reprezentace obou států ocitly v exilu na stejné straně. 

 Vzájemné kontaky exilových vlád přerostly v ideu poválečné spolupráce na 

konfederačním základě. Za britské podpory došlo k vydání československo-polské 

deklarace v listopadu 1940. Budoucí spolupráce však narážela na několik problémů. První z 

nich představovala její forma. Zatímco Poláci operovali s představou úzké politické unie, 

československá strana viděla budoucí integraci především na hospodářském základě. Mezi 

další problémy se řadila odlišná sociální struktura obou států a především vztah k 

Sovětskému svazu. Postoj k SSSR se po červnu 1941 stal determinantou vzájemných 

vztahů. Československá vláda, potažmo Edvard Beneš, viděl v SSSR důležitého činitele 

středoevropské politiky a konzultoval s ním každý vlastní krok, stejně jako se západními 

spojenci. Do toho i nadále zasahuje otázka Těšínska.  

 V roce 1943 všechny tyto problémy získávají na váze, a to především kvůli zhoršení 

vztahů mezi Polskem a SSSR.  Československá vláda rozhodnuta nejít proti SSSR se od 

polské názorově i zahraničně politicky vzdaluje a po vypuknutí katyňské aféry a přerušení 

vztahů ze strany SSSR s Polskem se Čechoslováci vzdávají konfederačních myšlenek. 

Beneš přichází s návrhem alianční smlouvy, ta je však stejně jako konfederační projekt 

odmítnuta sovětskými „kruhy“ a ani možnost vytvoření trojstranného paktu, nedošel 
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naplnění ze stejných důvodů jako konfederace. Československá vláda otevřeně akceptovala 

sovětskou interpretaci katyňského masakru a s polskou vládou přerušila jednání o 

konfederaci. Navíc ze Sovětského svazu se začaly ozývat hlasy předznamenávající 

vytvoření vzdorovlády, pozdějšího Lublinského výboru.  
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Summary 

 Relations between Czechoslovakia and Poland throughout the war and post-war 

period were affected by the events that took place shortly after those two countries were 

constituted as modern states. The first event was the dispute about Cieszyn, which 

negatively affected relations between the two states, both in the interwar period and even 

during the exile rapprochement. The other factor was the Russian-Polish antagonism in 

contrast with the Czechoslovak idealistic affection for Russia. The third problem related to 

the dispute over the Cieszyn Region was represented by the Munich Agreement. However, 

subsequent events caused that representatives of both countries found themselves in exile 

on the same side. 

 Mutual contacts of the exiled governments grew into the idea of a post-war 

cooperation on the basis of a confederacy. The Czechoslovak-Polish Declaration was issued 

in November 1940 with support from Great Britain. Nevertheless, future cooperation faced 

several problems. The first one was the form of the new union. While the Poles operated 

with the idea of a close political union, the Czechoslovak side saw the future of their 

integration as primarily based on economic grounds. Other issues included different social 

structures of both countries, and especially the relationship with the Soviet Union. The 

attitude towards the Soviet Union after June 1941 became the determinant of mutual 

relations. The Czechoslovak government, i.e. Edvard Beneš, saw the USSR as an important 

player in the Central European politics and consulted each of his steps with the USSR as 

well as with the Western Allies. On top of all that, relations with Poland were still affected 

by the issue of the Cieszyn Region. 

 In 1943, all these problems gained more weight mainly due to the deterioration of 

relations between Poland and the USSR. The Czechoslovak government, which was 

determined not to oppose USSR opinions, was distancing itself from Poland both in 
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opinions and in the international policy and, after the outbreak of the Katyn affair and 

severing relations with Poland on part of the Soviet Union, the Czechoslovaks gave up the 

idea of a confederation. Beneš brought about the proposition of an alliance agreement, 

however, that was rejected by the Soviet "circles" exactly like the confederation project, 

and not even the possibility of creating a tripartite pact could be realised for the same 

reasons as the confederacy. The Czechoslovak government openly accepted the Soviet 

interpretation of the Katyn massacre and broke off negotiations for a confederation with the 

Polish government. Moreover, voices started to be heard from the Soviet Union 

foreshadowing the creation of the opposition government, later the Lublin Committee. 


