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 Ve dvacátých letech udržovaly západní demokracie jakous takous světovou rovnováhu 

jednak pomocí Společnosti národů, jednak anglo-americkou finanční diplomacií. Začátkem 

třicátých let se tento systém - pokud se to tak dá nazvat - úplně rozpadl a nastala éra 

organizovaného gangsterství, kdy totalitní státy jednaly prostě podle svých vojenských 

možností. Země, které dodržovaly zákony, byly hospodářsky na mizině a kromě toho 

jednostranně odzbrojily. Francouzské hospodářství dostoupilo vrcholu v roce 1929 a od té 

doby trvale upadalo; teprve začátkem padesátých let dosáhlo opět úrovně roku 1929. 

Nezaměstnaných ve Francii bylo poměrně málo, protože propuštění dělníci se vraceli na 

zemědělské usedlosti, kde se narodili, a přistěhovalce prostě vyhnali. Francie ustoupila do 

izolace a začala budovat Maginotovu linii, jež byla už sama o sobě symbolem poraženectví. 

 Američané a Britové byli posedlí ekonomií. Začátkem třicátých let byla americká 

armáda se 132 tis. důstojníky a vojáky na šestnáctém místě na světě: byla menší než 

československá, polská, turecká, španělská a rumunská. Jedinou armádní limuzínu používal 

šéf štábu MacArthur. Britský labouristický ministerský předseda Ramsay MacDonald neměl 

vlastní auto a stát mu žádné k dispozici nedal, takže i když šlo o národní zájmy, chodil pěšky 

na roh Downing Street, kde nasedl na autobus nebo si zastavil taxíka.  

 Roku 1930 přemluvili Američané zpola pacifistickou labouristickou vládu, aby 

podepsala takzvanou Londýnskou námořní dohodu, kterou se britské loďstvo redukovalo do 

stavu bezmocnosti, jaký neměl obdoby od sedmého století. Britský ministr zahraničí Arthur 

Henderson, metodistický fantasta, který mluvil o nutnosti „zavést demokracii diplomatů“, 

obhajoval přerušení prací na budované singapurské základně a omezení počtu křižníků na 

pouhých padesát, protože prý se Japonsko „definitivně zavázalo řešit spory mírovými 

prostředky“. 

 Ironií osudu právě Londýnská námořní dohoda, kterou roku 1930 neochotně 

podepsali, přiměla nakonec Japonce, aby se definitivně rozešli se Západem a sledovali vlastní 

zájmy. Smootův a Hawleyův celní tarif z roku 1930, jenž zničil jejich obchod s Amerikou 

(15% celkového vývozu) a jiná opatření následující jako odveta považovali za dostatečný 

mravní důvod k tomu, aby se vrátili k zákonu džungle. 10. září 1931 se na britské základně v 

Invergordonu kvůli desetiprocentnímu snížení platu vzbouřili námořníci a učinili několik 

hlavních plavidel flotily neschopnými provozu. O osm dní později nejvyšší velitel japonské 

armády vyvolal krizi v Mandžusku a provedl tam proti výslovným příkazům civilního 

ministerského kabinetu v Tokiu invazi. Kabinet kapituloval, přepadení uznal a vyhlásil nový 

loutkový stát Mandžukuo. 

 Británie nemohla nic dělat a také nic nedělala. Její tokijský velvyslanec sir Francis 

Lindley uvedl v hlášení, že se „octl v nepříjemné situaci, když žádal vládu o záruky, které 

nebyla s to splnit“. Na britskou žádost provedla Společnost národů pod vedením lorda Lyttona 

šetření a vydala pak po čase zprávu kritizující japonské počínání. Jediným výsledkem bylo, že 

Japonsko 27. března 1933 ze Společnosti národů vystoupilo. Politikové horující pro tuto 

organizaci, jako byl lord Robert Cecil, naléhali na provedení nějaké „akce“. Ale byli to titíž 

lidé, co se předtím zasazovali o odzbrojení. 29. února 1932 prohlásil První lord admiralitní 



rady sir Frederick Field, že Británie je na Dálném východě „bezmocná“ a Singapur že „nelze 

bránit“. Tato přes sto let stará kolonie se teď klidně házela přes palubu, ale bylo už stejně 

pozdě. Stanley Baldwin řekl: „Vnutíme-li Japoncům hospodářský bojkot, vyhlásí nám válku, 

obsadí Singapur a Hongkong a my tomu nebudeme moci v přítomné situaci zabránit. 

Washington nenabízí nic než slova, sice velká slova, ale jenom slova.“ 

 Ve skutečnosti mohla Británie a Amerika spojenými silami i s vojskem, jaké měly k 

dispozici, Japonce odradit a udržet na uzdě. Pearl Harbor se dal hájit jen námořními silami a 

za pomoci britských jednotek by byla americká námořní flotila tuto základnu zajistila. 

Singapur bylo možno bránit jen dostatečným počtem letadel a s americkou leteckou posilou 

by se býval i ten dal udržet. Jenže takovéto společné plánování vylučoval rostoucí americký 

izolacionismus - který byl pro třicátá léta mnohem charakterističtější než pro dvacátá. 

Amerika se blížila roku 1935, kdy byl vydán zákon o neutralitě. Když po Hooverovi nastoupil 

Roosevelt, situace se jeho vinou ještě zhoršila. Hoover aspoň pomáhal připravovat světovou 

hospodářskou konferenci, která se měla konat v červnu a v červenci 1933 v Londýně. Byla by 

mohla přesvědčit „nemajetné“ státy, že vést kvůli živobytí válku není jediná alternativa. 

Roosevelt ji 3. července torpédoval. Pak už se nikdo nepokusil vytvořit stabilní finanční 

rámec, v němž by bylo možno urovnat spory diplomaticky. Ve dvacátých letech byly 

rozhodující silou na světě peníze. V třicátých letech převzal toto rozhodování meč. 

 Zamyslíme-li se nad jednotlivými událostmi doby, uvědomíme si, do jaké míry 

totalitní státy - i když jednaly naprosto samostatně a někdy vůči sobě navzájem vysloveně 

nepřátelsky - využívaly svého počtu a vzrůstající síly, aby napadaly a přemáhaly žalostně 

nepohotové síly demokratického řádu. Itálie, Japonsko, Rusko a Německo hrály vzájemnou 

geopolitickou hru, jejímž hlavním cílem bylo nahradit mezinárodní právo a smlouvy novou 

„reálpolitikou“, která pak osudově uskuteční jejich různorodé chiliastické představy. Žádný z 

těchto vlčích států nedůvěřoval druhému; podváděly se vzájemně, kde mohly; každý využíval 

lupičských podniků toho druhého, aby zvětšil vlastní hájemství a posílil své postavení. Byla 

to zločinná konspirace, nestálá a zrádná, někdy viditelná, většinou však tajná. A kromě toho i 

závodění ve zlých činech: vzájemné zhoubné působení totalitních států, které se doposud 

omezovalo na domácí záležitosti, se od nynějška rozšířilo i do sféry zahraniční, takže známý 

Greshamův zákon platil i zde – násilí začalo vytlačovat diplomacii. 

 Tyto dravčí státy prováděly reálnou politiku různým způsobem a různě rychle. 

Stalinovo Rusko napodobilo Bismarckův vzor spokojujíc se tím, že využívalo každé 

příležitosti, kdekoli se naskytla, a postupovalo trpělivě podle rytmu doby, neboť bylo 

přesvědčeno, že mu nakonec všechno spadne do klína. Německo bylo dynamičtější: Hitler 

měl pocit, že se jeho eschatologické vize musí splnit ještě za jeho života. Mussoliniho Itálie se 

podobala šakalovi, který jde ve stopách větších zvířat a zmocňuje se každého sousta, jež 

zůstane nepovšimnuto. Japonsko, pronásledované strachem ze skutečného vyhladovění země, 

nemělo ustálenou představu. Světová krize snížila cenu jeho hlavního vývozního artiklu, 

surového hedvábí o 50% a Japonsko nemělo peníze na rýži. Přesto vynaložilo roku 1934 z 

celkového státního rozpočtu 2,112 miliónů jenů 937 miliónů, tj. skoro polovinu, na nákup 

zbraní pro pozemní vojsko a námořnictvo. Všechny totalitní režimy trpěly též vnitřním 



vykořisťováním, neboť tu šlo - podle výroku Thomase Hobbse - „o válku všech proti všem“. 

Německo, Rusko a Itálie měly alespoň gangsterské diktátory. V Japonsku nevládl nikdo... 


