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SPIKLENCI
Horké fiímské odpoledne 24. ãervence 1943. Pfied vilou mar-
‰ála Badoglia zastavilo auto. Vystoupil z nûj elegantnû oble-
ãen˘ muÏ a rychl˘mi kroky zamífiil do vily.

„Buìte vítán, hrabû!“ pozdravil star˘ mar‰ál náv‰tûvníka.
Hrabû Acquarone – jinak ministr královského dvora – stiskl
nabízenou ruku a vstoupil do Badogliovy pracovny. Staãil
prohodit nûkolik zdvofiilostních slov, kdyÏ se pfied vilou ob-
jevilo nové auto. Badoglio vy‰el z místnosti. Hrabû ho ná-
sledoval. Vûdûl, Ïe pfiijíÏdí náãelník generálního ‰tábu gene-
rál Ambrosio a jeho spolupracovník generál Castellano.

Pár minut konvenãní rozmluvy – pak Acquarone vyhledal
oãima Ambrosia. Ten pfiik˘vl. Hrabû je‰tû chvíli poãkal a po-
tom se obrátil na Badoglia:

„Pane mar‰ále, Jeho Veliãenstvo se rozhodlo jmenovat vás
Mussoliniho nástupcem!“

Badoglio znehybnûl. Tak proto ta náv‰tûva! âekal ov‰em
na tuto chvíli, uÏ del‰í dobu ji sám pfiipravoval, pfiesto ho v‰ak
Acquaronova slova vyvedla trochu z míry.

„To je oficiální královo stanovisko?“ zeptal se tich˘m
hlasem.

V‰ichni tfii mu to okamÏitû potvrdili.
Kostky jsou tedy vrÏeny! Král se definitivnû odhodlal zba-

vit diktátora z Palazzo Venezia! Nûkolik minut je‰tû spiklen-
ci hovofiili o moÏnostech a vyhlídkách protimussoliniovské-
ho puãe. Vûdûli, Ïe jeho provedení nebude lehké, i kdyÏ
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Mussolini byl v jejich oãích hotov, vyfiízen, fa‰istick˘ reÏim
u konce s dechem. S ním se mohli zfiítit jen do propasti úpl-
né vojenské katastrofy a politického rozvratu.

„Varoval jsem ho, aby se ukvapenû nehnal do války. Ne-
byli jsme na ni pfiipraveni!“ zaãal Badoglio vzpomínat na
chvíle, kdy se Mussolini rozhodl vypovûdût válku Francii
a Anglii.

Zvlá‰tû oba generálové Ïivû souhlasili. Ano, teì to vidí jas-
nû – poãátek konce pfii‰el vlastnû uÏ s poãátkem války. Kdy-
by nebylo 10. ãervna 1940, nemuseli se dnes v Badogliovû
vile domlouvat o protimussoliniovském pfievratu.

Kdyby nebylo 10. ãervna 1940! Toho dne se totiÏ Itálie
promûnila z politického partnera Nûmecka v jeho váleãného
spojence.

Toho dne to vlastnû v‰echno zaãalo…

PALAZZO CHIGI, 10. ČERVNA 1940
Franc,ois-Poncet vstoupil do ministrovy pracovny v Palazzo
Chigi bled˘, ztrhan˘, nevyspal˘.

„Pravdûpodobnû jste jiÏ pochopil, proã jsem vás zavolal.“
Italsk˘ ministr zahraniãí Galeazzo Ciano se snaÏil, aby jeho
hlas znûl studenû, odmûfienû. Domníval se, Ïe to odpovídá
úkolu, jehoÏ splnûní mu bylo v ono pondûlní ráno 10. ãerv-
na 1940 svûfieno. Cítil se v této chvíli více vojákem neÏ di-
plomatem – oblékl si proto i uniformu leteckého podplukov-
níka.

„I kdyÏ nejsem pfiíli‰ inteligentní, tentokrát jsem pochopil,“
fiekl francouzsk˘ velvyslanec Franc,ois-Poncet.

Ciana na okamÏik jeho odpovûì zmátla. Rychle se v‰ak
vzpamatoval a zaãal ãíst formuli o vypovûzení války.

„Je to rána d˘kou ãlovûku, kter˘ je jiÏ na zemi,“ protesto-
val Poncet, kdyÏ Ciano doãetl. „Ale pfiedvídal jsem ji, tato vál-
ka musela pfiijít, uÏ dva roky to bylo zfiejmé,“ pokraãoval dá-
le ti‰e. Postupnû se v‰ak uklidÀoval. „Nekopejte v‰ak pfiíli‰
hluboké pfiíkopy, nezapomínejte, Nûmci jsou tvrdí páni!“ Teì
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uÏ byl v jeho hlase sarkastick˘ pfiízvuk. „A co vy, budete há-
zet bomby na PafiíÏ?“ ukázal rukou na Cianovu uniformu.

„Myslím, Ïe ano. Jsem dÛstojník a budu konat svou povin-
nost!“

„Nedejte se zabít! Nestojí to za to!“
Franc,ois-Poncet se uklonil a podal Cianovi ruku. Ten ji stis-

kl déle, neÏ snad bylo vhodné. MoÏná, Ïe to skuteãnû nesto-
jí za to!

O nûkolik minut pozdûji pfii‰el do Palazzo Chigi anglick˘
velvyslanec Percy Lorraine. Ciano zopakoval oficiální for-
muli o váleãném stavu. Lorrain zÛstal chladn˘ a odmûfien˘.
„To je pfiesné znûní, jímÏ nám vypovídáte válku?“

Ciana otázka pfiekvapila. „Ano.“
To, co po tûchto slovech následovalo, italsk˘ ministr po-

zdûji rád vypravoval – zvlá‰tû v exkluzivním fiímském gol-
fovém klubu. Mezi pfiítomn˘mi b˘val i novináfi Malaparte –
tady je jeho vylíãení závûreãné ãásti Lorrainovy audience
v Palazzo Chigi:

Lorrain: „PÛjãil byste mi tuÏku?“
Ciano: „Ano, zajisté.“ A hrabû podal velvyslanci tuÏku a list

papíru s hlaviãkou ministerstva zahraniãí. Anglick˘ velvy-
slanec pfieloÏil okraj s hlaviãkou, odfiízl jej peãlivû noÏem na
papír, podíval se na ‰piãku tuÏky a potom se zeptal hrabûte Ci-
ana: „Byl byste tak laskav a nadiktoval mi, co jste mi právû
ãetl?“

„S radostí,“ odpovûdûl hrabû Ciano, hluboce udiven. A ãe-
tl mu je‰tû jednou velmi zvolna, slovo za slovem, vyhlá‰ení
války. KdyÏ byl Ciano s diktováním hotov, vstal Percy Lor-
rain – po celou dobu, co Galeazzo diktoval, sedûl chladnû,
sklonûn nad papírem – stiskl mu ruku a zamífiil ke dvefiím.
Pak vy‰el, aniÏ se obrátil.

Pak vy‰el, aniÏ se obrátil? Tak to aspoÀ Ciano tvrdil sv˘m
pfiátelÛm v golfovém klubu, tak to zapsal i ve svém deníku –
„ode‰el dÛstojnû a zdvofiile. U dvefií jsme si vymûnili dlouh˘
a srdeãn˘ stisk ruky.“
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Mezi fiímskou smetánkou kolovala v‰ak je‰tû jiná verze Lor-
rainova rozlouãení, kterou zfiejmû Ciano nesly‰el pfiíli‰ rád. „Vy
si myslíte,“ fiekl mu pr˘ britsk˘ velvyslanec, „Ïe válka bude
snadná a velmi krátká. Ne, m˘líte se: válka bude velmi dlou-
há a velmi tûÏká.“

Jak ov‰em váleãné události hluboce zasáhnou do osudu Ci-
ana i samotného diktátora Benita Mussoliniho, to tenkrát ne-
tu‰il ani Percy Lorrain.

Druhé dûjství italské proklamace války Francii a Anglii se
odehrálo na fiímském námûstí pfied Palazzo Venezia – sídlem
Mussoliniho. „Popolo italiano, corri alle armi! – Italsk˘ národe,
chvátej do zbranû!“ vyz˘val diktátor shromáÏdûné tisíce.
Odpovûdí mu byly v˘kfiiky, potlesk, souhlasné volání 
– v˘sledek peãlivé reÏie. Jakmile se totiÏ balkonové dvefie
paláce Venezia za ducem (tak se dával diktátor titulovat)
zavfiely, námûstí ztichlo. Lidé se rozcházeli mlãky a zamy‰lenû.

„Zpráva o na‰em vstupu do války nikoho nepfiekvapila a ne-
vyvolala pfiehnané nad‰ení,“ zapsal si po manifestaci do deníku
ministr zahraniãí Galeazzo Ciano. „Jsem smuten, velice smu-
ten. DobrodruÏství poãíná.“

Zato Mussolini záfiil spokojeností. O tomto dni uÏ snil
dlouho.

ZROD DIK TÁTORA
„Itálie vidí svÛj cíl v upevnûní impéria. Nositeli této my‰-
lenky jsou fa‰ismus a osoba duceho. Dokud Ïije duce, mÛ-
Ïeme se spolehnout, Ïe Itálie vyuÏije kaÏdé pfiíleÏitosti, aby
dosáhla sv˘ch imperialistick˘ch cílÛ,“ uvaÏoval 23. listopa-
du 1939 Hitler pfied nûmeck˘mi vojensk˘mi veliteli. Ano,
Mussoliniho snem bylo vybudovat nové, fa‰istické „Imperi-
um Romanum“ – to bylo uÏ dlouho hlavní vizí jeho Ïivota.

„Udûlám ze svého Ïivota mistrovské dílo!“ vychloubal se
Mussolini uÏ dávno. AÏ dosud byly v‰ak jeho Ïivotní osudy spí-
‰e podivuhodné neÏ mistrovské. Na poãátku bylo neradostné
dûtství a tûÏké mládí. Pak pfii‰la boufilivá léta ãinnosti v soci-
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alistické stranû. Pfiinesl si sem silné sklony k anarchismu a ne-
jednoznaãné sympatie pro rÛzné, ãasto protikladné socializu-
jící návrhy a teorie. Vliv ve stranû si získal aÏ teatrálním fieã-
nictvím a stále vzru‰en˘m perem novináfie. V okamÏiku, kdy
se za první svûtové války stal hlasatelem vojenské intervence
Itálie na stranû Dohody, pfii‰el v‰ak konec kariéry socialistic-
kého pfiedáka. Se socialismem se roze‰el i ideovû: celou jeho
ãinnost zaãal prostupovat vypjat˘ nacionalismus.

Byl charakteristick˘ i pro jeho pováleãnou dráhu, kterou ji-
nak rozhodujícím zpÛsobem ovlivnila stále rostoucí sociální
a politická krize Itálie. 23. bfiezna 1919 na schÛzi v Milánû po-
loÏil Mussolini organizaãní základ fa‰istickému hnutí.

Na prvním shromáÏdûní se se‰lo jen pár desítek lidí. Pr-
votní program byl umírnûn˘, Ïádal demokratizaci volebního
systému, vzdával hold ItalÛm padl˘m za války. Vzápûtí vznik-
lo nûkolik místních skupin, ale hnutí nevypadalo na rozmach.
Itálie v‰ak Ïila neklidnû, zmítala jí nespokojenost s územní-
mi odmûnami za váleãné vítûzství, socialisté a komunisté
chtûli radikální sociální zmûny. Fa‰isté se s nimi zaãali utká-
vat v ulicích, pomáhali proti nim také pádsk˘m statkáfiÛm.
Stávali se pro urãité vrstvy zajímav˘mi, sílili poãetnû i rÛz-
n˘mi podporami z vlivn˘ch kruhÛ. Získali si i ãást chud‰ích
obyvatel, úderníci v ãern˘ch ko‰ilích se obãas úãastnili i ak-
cí proti drahotû a keÈasÛm. Smûr hlavních útokÛ v‰ak mífiil
jinam. „Jsme hotovi zabíjet a b˘t zabíjeni!“ hodili ãernoko-
‰iláãi otevfienû rukavici socialistÛm. V Itálii se rozhofiela drob-
ná, ale krutá a krvavá guerilla. Koncem roku 1921 rozbili fa-
‰isté hlavní síly dûlnického hnutí. Mnozí Italové byli nad‰eni
– doufali, Ïe „vlastenec Mussolini“ se zastaví u zniãení levi-
ce. Mussolini v‰ak nechtûl b˘t jen nástrojem, byl pevnû roz-
hodnut vládnout. Dvacet ‰est tisíc muÏÛ v ãern˘ch ko‰ilích
se 28. fiíjna 1922 vydalo na pochod do ¤íma. Armáda je mo-
hla zastavit, ale vût‰inou s nimi sympatizovala. Král Viktor
Emanuel III. pfiíkaz k odporu nevydal, pr˘ se obával obãan-
ské války. Zato povûfiil Mussoliniho sestavením vlády.
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„Jako ministersk˘ pfiedseda byl prostû vÛdcem banditÛ, kte-
r˘ dosáhl dostateãné velikosti, aby pfiinutil vládu se poddat,“
napsal o Mussoliniho nástupu k moci v˘stiÏnû novináfi Gu-
enther. Tuto moc si vÛdce fa‰istÛ postupnû upevÀoval a roz-
‰ifioval – velmi ãasto opût pfiím˘m terorem, kter˘ ne‰etfiil ni-
koho, kdo byl znám jako odpÛrce Mussoliniho. Jen v prvním
roce své vlády spáchaly „ãerné ko‰ile“ pfies dva tisíce násil-
ností, vãetnû úkladn˘ch vraÏd. Nûkteré z nich tehdy i v pfií‰-
tích letech Mussolini pfiímo inspiroval. Bylo tomu tak i v pfií-
padû bestiální vraÏdy socialistického poslance Matteottiho
v roce 1925.

„Dají-li mi pût let, mûli by ministerskému pfiedsedovi dát
dvacet!“ zhodnotil Mussoliniho podíl na této vraÏdû jeden
z pfiím˘ch pachatelÛ Dumini.

V pováleãné Evropû, která hledala cestu k demokracii, hu-
manitû, k zamezení nové hrÛzné váleãné apokalypsy, se tak
zrodil reÏim vybudovan˘ na teroristické likvidaci odpÛrcÛ,
na pohrdání jedincem, reÏim spatfiující své poslání v „expan-
zi národa“.

NEROVNÁ OSA BERLÍN–ŘÍM
„Imperialismus je vûãn˘m a nemûnn˘m zákonem Ïivota!“
pfiesvûdãoval Mussolini Italy je‰tû dfiíve, neÏ zasedl v Palaz-
zo Venezia. Pfiemûna tohoto kréda ve fa‰istické impérium se
v‰ak ukázala krajnû nesnadnou. Kolik jen materiálních a lid-
sk˘ch sil stálo Itálii v letech 1935–1936 pokofiení „bos˘ch
Habe‰anÛ“! A hned potom nová bezedná propast pohlcující
tyto síly je‰tû rychleji – intervence do ‰panûlské obãanské
války.

DÛsledkem bylo, Ïe stále hlasitûj‰í nároky fiímského diktá-
tora na jedno z vedoucích míst mezi velmocemi se v praxi
musely podfiizovat druhému fa‰istickému partnerovi – Nû-
mecku. Ty tam byly doby, kdy si italské ministerstvo zahraniãí
dovolilo odmítnout Ïádost „jakéhosi“ pana Hitlera o podep-
sanou fotografii Mussoliniho, nebo kdy tento „pan“ Hitler,
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uÏ ve funkci kancléfie, ‰lapal v civilním obleku, s hlavou vta-
Ïenou mezi rameny, vedle vyparádûného a záfiícího duceho.

V fiíjnu 1936 se zrodila osa Berlín–¤ím. Touha po spoluprá-
ci byla vzájemná, síly spojencÛ v‰ak nevyrovnané. Mussolini
to nepfiíjemnû pocítil v bfieznu 1938 ztrátou Rakouska, zemû,
která je‰tû nedávno patfiila do sféry jeho mocenského vlivu. 

Hitler ho sice za tuto kapitulaci zahrnul fanfárou díkÛ – pro
duceho to v‰ak bylo slabou náplastí za dal‰í ztrátu prestiÏe.

Politické sebevûdomí se mu vrátilo aÏ s mnichovskou kon-
ferencí 29. záfií 1938, na jejímÏ vzniku a v˘sledku mûl nema-
l˘ podíl. S mimofiádnou horlivostí tu Hitlerovi pomohl
k triumfu nad západními velmocemi a ke zmrzaãení ãesko-
slovenského státu.

âeskoslovensko nikdy nemiloval (jak dávno tomu uÏ by-
lo, co napsal kníÏku o Janu Husovi – kdyÏ se stal vládcem
v Itálii, dal ji zniãit). Od okamÏiku, kdy dr. Bene‰ pfiedsedal
plénu Spoleãnosti národÛ, které 9. fiíjna 1935 vyhlásilo jeho
odpovûì na Mussoliniho útok proti Etiopii protiitalské sank-
ce, je pfiímo nenávidûl. Na Bene‰ovu hlavu posílal ãas od ãa-
su nejhor‰í uráÏky a kletby – dozvûdûl se totiÏ navíc, Ïe v Pra-
ze poãítají s pádem fa‰ismu.

„âeskoslovensko je tfieba demolovat!“ prohla‰oval uÏ od
poãátku roku 1937 v diplomatick˘ch rozhovorech ministr za-
hraniãí Ciano. Koncem záfií 1938 pfii‰la moÏnost tuto hrozbu
uskuteãnit. Nevybíravá politická a propagandistická ofenzi-
va nacistÛ proti ãeskoslovenskému státu hrozila pfierÛst ve
váleãn˘ konflikt. Západní velmoci v‰ak odmítly vést boj na
obranu âeskoslovenska a Mussolini jim pomohl otevfiít ces-
tu k mnichovskému „urovnání“ napûtí.

Bylo to 28. záfií v 11 hodin dopoledne. U Hitlera byl právû
francouzsk˘ velvyslanec Franc,ois-Poncet a vykládal mu, jak
si jeho vláda pfiedstavuje fie‰ení situace. Vtom do místnosti
vstoupil pfiíslu‰ník SS.

„MÛj vÛdãe! Právû pfiijel italsk˘ velvyslanec Attolico s nalé-
hav˘m poselstvím,“ oznámil Hitlerovi. Ten se okamÏitû zvedl.
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„Omluvte mû na chvíli!“
Vrátil se aÏ za ãtvrt hodiny.
„Bylo to od Mussoliniho. Také mû prosí, abych poãkal!“
Na pfiání britské vlády navrhl totiÏ duce Hitlerovi odloÏení

nûmecké mobilizace o jeden den. V pfií‰tích hodinách nav-
‰tívil Attolico z Mussoliniho rozkazu fií‰ské kancléfiství je‰tû
dvakrát. V̆ sledkem byl HitlerÛv souhlas projednat jeho po-
Ïadavky na mezinárodní konferenci v Mnichovû. Mussolini
se pfiitom uÏ pfiedem postaral o to, aby mezi jejími úãastníky
nebyl ãeskoslovensk˘ zástupce.

První se také do Mnichova vydal – jeho zvlá‰tní vlak odjel
z ¤íma jiÏ 28. záfií v ‰est hodin naveãer. Druhého dne o pÛl
desáté ho v Kufsteinu pfiivítal Hitler. Rozhovor se dlouho toãil
kolem celkové vojenské a politické situace v Evropû. Teprve
krátce pfied mnichovsk˘m hlavním nádraÏím se Mussolini
nacistického vÛdce pfiímo zeptal: „Co vlastnû chcete od âesko-
slovenska dostat?“

Hitler pokynul ministru zahraniãí Ribbentropovi. Ten vy-
táhl z desek list papíru a podal ho Cianovi:

„Tohle jsou na‰e minimální poÏadavky!“
Mussolini je pak na mnichovské konferenci pfiedstavil jako

svÛj vlastní zprostfiedkovací návrh. Pfii jednání se snaÏil hrát
„první housle“. Zvlá‰È Hitler byl jeho vystupováním silnû
ovlivnûn. Tady je svûdectví jednoho z úãastníkÛ schÛzky:

„Mussolini je hluboce zabofien do své pohovky. Jeho rysy
nejsou ani na okamÏik v klidu; ústa se mu otvírají k ‰iroké-
mu úsmûvu nebo se kfiiví úsmû‰kem; oboãí se mu zvedá údi-
vem nebo se stahuje k hrozbû, oãi mají zvûdav˘ a pobaven˘
v˘raz a kaÏdou chvíli se v nich zableskne. Hitler stojí vedle
nûho a oãi z nûho nespou‰tí; je jím okouzlen. Je jako fascinován
a hypnotizován. KdyÏ se usmûje duce, smûje se také; jestli-
Ïe se duce zamraãí, mraãí se také; je to skuteãná napodobo-
vací scéna.“

Mnichovsk˘ verdikt Mussoliniho velmi uspokojil. Vidûl
v nûm „zelenou“ pro rozhodující postavení fa‰istick˘ch dik-
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tatur v Evropû. „Mnichovské“ nadûje mu v‰ak dlouho ne-
vydrÏely – 15. bfiezna 1939 je Hitler zniãil likvidací ãesko-
slovenského státu. V ¤ímû se o jeho úmyslech dozvûdûli
necel˘ch 24 hodin pfied vpádem nûmeck˘ch jednotek do ães-
k˘ch zemí.

15. bfiezna se dal v Palazzo Venezia ohlásit princ Hessen-
sk˘. Pfiinesl HitlerÛv osobní dopis ducemu. Mussolini jej pfie-
ãetl rozladûn a deprimován.

„Zpráva o princovû náv‰tûvû se nesmí dostat do tisku,“ na-
fiídil Cianovi. „Italové by se mi smáli, Ïe pokaÏdé, kdyÏ Hit-
ler zabere nûjakou zemi, po‰le mi oznámení.“

Stál u krbu ve své obrovské pracovnû unaven, jako by na-
jednou zestárl o nûkolik let. Ne, Ïe by Ïelel âeskoslovenska,
vÛbec ne! Znepokojovala ho v‰ak Hitlerova nezkrotná dra-
vost, která mohla pfiinést neÏádoucí komplikace i pro italské
velmocenské ambice.

„Duce je ustarán a sklesl˘. Je to poprvé, kdy jej vidím v tom-
to stavu. I ve chvíli an‰lusu zachoval vût‰í klid,“ poznamenal
si pak Ciano do svého ãerveného deníku. „Je to pfiechodn˘ stav,
nutno v‰ak uznat, Ïe poslední události jím hluboce otfiásly.“

Byl to skuteãnû jen „pfiechodn˘ stav“. V ¤ímû se totiÏ za-
nedlouho rozhodli následovat pfiíkladu Nûmecka a okupo-
vat Albánii. Nejhorlivûj‰ím realizátorem tohoto plánu byl
Ciano.

7. dubna vtrhla italská vojska na albánské území.
Vítûzství v Albánii uzavfielo pro Mussoliniho definitivnû

„epizodu“ s nûmeck˘m 15. bfieznem. Dal souhlas, aby k úspû‰-
nému závûru byla dovedena jednání o „ocelov˘“ nûmecko-
italsk˘ pakt. Pfii jeho podpisu 22. kvûtna 1939 Ciano v Ber-
línû oznámil, Ïe Itálie si v nejbliÏ‰ích letech nemÛÏe dovolit
vojensk˘ konflikt. Sv˘m nûmeck˘m kolegou Ribbentropem
byl uji‰tûn, Ïe i Nûmecko chce nejménû tfii roky míru.

Den po podepsání paktu s Itálií sdûlil v‰ak Hitler vojen-
sk˘m velitelÛm, Ïe chce „pfiepadnout Polsko pfii první vhod-
né pfiíleÏitosti“…
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4. srpna 1939 se Mussolini vrátil ze svého letního sídla do ¤í-
ma. O dva dny pozdûji pfiijal Ciana. Nûmecko-polské napûtí se
prudce zvy‰ovalo, ve vzduchu visela hrozba vojenského kon-
fliktu. „Rozmlouvali jsme o situaci a souhlasnû jsme konstato-
vali, Ïe je nezbytné nalézt nûjaké v˘chodisko,“ shrnul Ciano
v˘sledek konzultace s ducem. Rozhodl se proto odjet do Nû-
mecka a zjistit tam plány a cíle nacistick˘ch pfiedákÛ. 11. srp-
na naveãer jej na svém zámku ve Fuschlu pfiijal Ribbentrop.

„Tak, Ribbentrope,“ oslovil Ciano trochu Ïoviálnû minist-
ra, kdyÏ se s ním procházel zahradou, „co chcete? Koridor
nebo GdaÀsk?“

Ribbentrop se zastavil. Ani teì, na procházce, nedovedl po-
tlaãit vzru‰ení, které ho uÏ del‰í dobu prostupovalo. Vypadal
jako honicí pes ãekající, aÏ ho pán pustí ze fietûzu.

„Chceme válku!“
12. a 13. srpna to Ciano usly‰el od Hitlera na Berchtesga-

denu. Nacistick˘ vÛdce doufal, Ïe jeho boj s Polskem zÛsta-
ne izolovanou „bleskovou válkou“. Kdyby ne, pak by rád mûl
po svém boku duceho!

25. srpna mu v‰ak Mussolini pfiipravil ledovou sprchu.
„Je pro mû jedním z nejbolestivûj‰ích okamÏikÛ Ïivota mu-

set Vám sdûlit, Ïe Itálie není na válku pfiipravena,“ ãetl v do-
pise, kter˘ mu duce poslal jako omluvu za to, Ïe s ním Nûmec-
ko nemÛÏe poãítat. Itálii chybûjí suroviny, vojensk˘ materiál,
benzin – stûÏoval si Mussolini. Napsal ten dopis aÏ po del-
‰ím vnitfiním boji. Nemal˘ podíl na nûm mûl Ciano.

Italsk˘ ministr zahraniãí se z Nûmecka vrátil rozhofiãen po-
ru‰ením slibÛ nacistÛ, Ïe do tfií let nerozpoutají válku.

„·el jsem do Salcburku, abych se dohodl o spoleãné poli-
tice. Byl jsem tam postaven pfied diktát. Nejsme to my, n˘brÏ
Nûmci, kdo poru‰il pakt, jímÏ jsme se mûli stát spoleãníky,
nikoli otroky,“ soptil 21. srpna pfied Mussolinim. „Roztrhnû-
te tento pakt a vrhnûte ho Hitlerovi do tváfie a Evropa vás
uzná za pfiirozeného vÛdce protinûmecké kfiíÏové v˘pravy.“
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