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Beneš a Jaksch: první setkání 

Ukázka 2: Beneš a Jaksch II (podzim 1941) 

 

 

Ich zeige ihnen etwas. 

 

Milion nebude stačit, 

myslím … 
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Jak se liší druhý rozhovor od toho v Pracovním listě 1? Co způsobilo změnu Benešova postoje? 

Co naznačuje volba jazyka? 

V jaké pozici jsou sudetoněmečtí demokraté? Komentujte výrok poslance Witteho. 

Zamyslete se, co by mohly znamenat tyto prvky ve scéně: 

 Oslovení Beneše Jakschem 

 Závěrečné gesto, které Beneš učiní k Masarykovi 

 Pokuste se interpretovat postavení aktérů v této scéně (kdo sedí, kdo stojí, jaký to má význam) 

TEXT 3: Beneš o setkání s Jakschem 22. září 1941 (psáno 1947) 

V září roku 1941 se Jaksch znovu ohlásil (22. září 1941). To už bylo po vstupu Sovětského svazu do války 

proti Německu, po našem definitivním uznání Velkou Britannií a Sovětským svazem. Mohl jsem tudíž mluvit 

už jasněji a definitivněji. Pověděl jsem mu především, jaká je situace u nás doma vůči našim Němcům a 

nijak jsem mu neskrýval krajně radikální náladu v našich zemích pod dojmem brutálního postupu Němců 

proti všemu českému. Přečetl jsem mu depeše z domova, jak tam naši plánují řešení německého problému. 

Prohlásil jsem přesto naše opravdu demokratické Němce za rovnoprávné naše partnery a žádal jsem o 

jasné jejich prohlášení – bez jakýchkoliv rezerv a podmínek – ve prospěch naší zahraniční vlády a pro 

republiku v historických předmichovských hranicích.  

BENEŠ, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, Orbis, Praha 1948, s. 321. 

 
TEXT 4: Jaksch o setkání s Benešem 3. srpna 1939 (psáno 1958) 
V Aston Abbots mě srdečně přivítal domácí pán. Následující procházka dobře udržovanou zahradou byla 

věnována filozofickým tématům. Pak následoval oběd s živou politickou diskusí. Poté přišla káva a moučník 

v zahradě ve společnosti paní domu Hany Benešové. Zcela přátelská atmosféra. Po tomto velkém 

ceremoniálu se mě však zmocňoval neblahý pocit, že rozhovor o vlastním účelu návštěvy se poněkud 

dlouho odkládá. Tu přinesl dr. Beneš svazek spisů a rozprostřel je na zahradním stole. Byly to depeše od 

“Mafie” z Prahy. 

Wir sind verloren. 

 

http://www.dejepis21.cz/


Dějepis v 21. století 
www.dejepis21.cz 

 

KULKA PRO HEYDRICHA: NÁMĚT 1 (ČEŠI S NĚMCI V BRITSKÉM EXILU)  
PRACOVNÍ LIST 2 

3 
 

Dr. Beneš mi dešifrované depeše postupně dával k přečtení. Věcně z nich vyplývalo, že londýnská exilová 

vláda se dotázala odbojového vedení v Protektorátu na jeho stanovisko ke spolupráci s německými 

sociálními demokraty. Odpověď byla záporná. V jednom telegramu doslova stálo: “Navrátil bude 

nepopulární, jestliže bude znovu spolupracovat s Němci” Navrátil bylo krycí jméno pro dr. Beneše a 

znamenalo “der Rűckkehrer”, člověk, který se vrátil. Tímto argumentem zasáhli Pražané dr. Beneše na 

nejcitlivějším místě. Ničeho se neobával více, než že bude u českého národa nepopulární. Tím byla věc 

rozhodnuta. Radostně se chopil mého návrhu, abychom spolupráci odsunuli na příznivější dobu. Poněkud 

mě mátl napjatý pohled, který na mě upíral, když jsem studoval tajné zprávy…  

JAKSCH, Wenzel: Cesta Evropy do Postupimi. Vina a osud v podunajském prostoru, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 
Praha 2000, s. 248-249. 
 

“Mafie”: označení českého protinacistického odboje. Za první světové války se tak jmenovala česká 

výzvědná protirakouská organizace 

Analyzujeme, interpretujeme: 

 Srovnejte oba popisy této schůzky. V čem se tyto popisy liší?  

 Srovnejte tyto popisy s předcházejícím filmovým obrazem. V čem se shodují a v čem se liší? 

 

Tento dokument vypracoval Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů. 
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