Generál Radola Gajda:
Politicky nepohodlný československý vojevůdce

Vynikající taktický velitel legií a „bílých“ ruských vojsk, ale také nejvýraznější osobnost československého fašismu. Velice schopný důstojník, ale i člověk se sklony k velikášství a diktátorským metodám. Patrně nejkontroverznější generál z údobí první republiky budí rozpory ještě dnes. Kdo byl vlastně Radola Gajda?

Když byla roku 2007 vydána (dnes již bez nadsázky kultovní) kniha Žáby v mlíku plzeňského spisovatele Jana Drnka, hodně lidí hledělo s překvapením na úlohu, kterou tam autor přisoudil generálu Gajdovi. Kniha popisuje alternativní historický scénář, v němž se ČSR úspěšně brání německé agresi, a Gajda v ní řídí velkou protiofenzivu čs. armády, jež vrcholí dobytím Vídně. V povědomí většiny lidí byl Gajda zapsán především jako vůdce Národní obce fašistické, tedy nejsilnější fašistické strany první republiky, daleko méně se však hovořilo o jeho výjimečných zásluhách v občanské válce v Rusku. Právě díky nim si jej ovšem Jan Drnek vybral jako jednu z klíčových postav a vložil mu do úst i větu „My jim ukážeme, jak se má dělat blitzkrieg“, což odkazuje na Gajdův veliký talent při velení manévrovým operacím. Historický odstup snad už dovoluje pohlédnout na tohoto vojáka a politika bez laciných odsudků a pokusit se vystihnout, jak promluvil (nejen) do československých vojenských dějin.

Z Kotoru do Kyjova a zase zpátky
Hned na úvod je nutné konstatovat, že muž, o kterém pojednává tento článek, nebyl z hlediska původu ani trochu Čech. Narodil se 14. února 1892 v Kotoru (dnes Černá Hora), kde jeho otec Johann Geidl sloužil coby důstojník. Již podle jména se jednalo o rakouského Němce, zatímco matka Anna byla zchudlá černohorská šlechtična, avšak patrně italského původu. Jejich syn se narodil jako Rudolf Geidl a žil v domácnosti, kde se hovořilo německy, srbochorvatsky a také italsky. Po základní škole nastoupil na gymnázium, které ale nedokončil (ačkoli později občas tvrdil, že ano). Několikrát v té době změnil školu a nějakou dobu se učil i drogistou, tj. vlastně lékárníkem, díky čemuž získal určité znalosti medicíny. V té době se však rodina přestěhovala do moravského Kyjova a mladý Geidl se tedy poprvé dostal do kontaktu s českým prostředím, které si zjevně oblíbil. V roce 1910 zahájil povinnou vojenskou službu u císařské armády, a to u dělostřelců v Kotoru, což patrně zařídily otcovy kontakty, ovšem každopádně se nezdálo, že by ho čekala nějaká zářná kariéra, jelikož bez maturity nemohl myslet na důstojnické prýmky. Do toho ale náhled zasáhly balkánské války v letech 1912 a 1913, neboť mladý Geidl se nějak dostal do černohorské armády a snad i bojoval, ovšem podrobnosti jsou zatím nejasné. Během bojů o Skadar se seznámil s jistou Zorou Kukavicovou, tu si později vzal a krátce vedl lékárnu jejího otce. Když v roce 1914 vypukla válka, z níž se posléze měla stát ta první světová, Geidl nastoupil k 26. slovinskému pluku, zatímco jeho žena prodala obchod a odjela do Kyjova, kde navázala vztahy s jiným mužem, takže se manželství se brzy prakticky rozpadlo, byť formálně bylo rozvedeno až v roce 1921. Rudolf Geidl byl v září 1915 zajat (či spíše se nechal zajmout) srbskou armádou, a to již v hodnosti nadporučíka. Díky kontaktům byl přijat do armády Černé Hory, ovšem ta v listopadu 1915 kapitulovala. Dezertér Geidl se bál šibenice, a tudíž vsadil na riskantní krok, který nejspíše určil celou jeho další kariéru.

Úspěch u Zborova a slavný vzestup
Zachránil jej totiž jeden jeho známý, a to šéf ruské sanitární mise, který mu opatřil dokumenty a uniformu ruského lékaře. Z dějin takto zmizel Rudolf Geidl a zjevil se kapitán Radola Gajda (podle některých zdrojů zpočátku užíval křestní jméno Rodion). Pod tímto jménem odcestoval přes Francii do Ruska, kde vstoupil do srbského pluku. Znalosti medicíny mu dovolily, aby se vydával za lékaře. Dostal se na rumunskou frontu, kde byl však srbský pluk takřka zničen, což Gajdu v prosinci 1916 vedlo k rozhodnutí zažádat o propuštění. Bylo mu vyhověno, načež byl 30. ledna 1917 zařazen do československé brigády. Těžko říct, jestli se tak rozhodl pouze díky dobrým vztahům k Čechům z Kyjova, rozhodně však získal ruskou hodnost štábního kapitána a stal se velitelem 4. roty 2. pluku oné brigády. V červnu již velel 1. praporu 2. pluku, který se v červenci 1917 zapojil do slavné bitvy u Zborova, kde poprvé zazářila i Gajdova hvězda jako vynikajícího velitele. Během útoku totiž zjistil, že se ruský velitel 2. pluku totálně opil, a tudíž sám převzal velení a osobně vedl pluk do útoku v jižní části bojiště. Zborov se zapsal do dějin jako obrovský úspěch legionářů a ruská armáda si všimla nadání mladého důstojníka, jenž pak se stejným úspěchem velel pluku 12. července v bitvě u Volosovky. Gajda obdržel řád Sv. Jiří IV. třídy, byl povýšen na kapitána a z prozatímního velitele pluku se stal trvalý. Byl to vlastně první Čech (jakkoli je to u Gajdy sporné označení) v tak vysoké funkci v ruské armádě. Srpen pro něj ovšem znamenal krizi, protože k legiím dorazil T. G. Masaryk, s nímž si Gajda zřejmě příliš nerozuměl a který nařídil i prověření Gajdových osobních záznamů, hlavně jeho studia a údajné kariéry lékaře. Komise v říjnu 1917 rozhodla smírně, když u Gajdy „neshledala motivů nečestných“, ale stejně jej vyřadila ze seznamu důstojníků, kteří čekali na transport do Francie k tamějším legiím, a proto Gajda musel zůstat v Rusku.

Začátek bojů legií proti bolševikům
V té době se však někdejší carská říše propadala do chaosu, z něhož se brzy měla stát strašlivá občanská válka nejen mezi „rudými“ a „bílými“ Rusy, ale vlastně všech proti všem. Gajda byl tehdy jen jedním z mnoha důstojníků štábu legií, které se chystaly na přesun do Vladivostoku, a v březnu 1917 byl určen jako velitel 7. střeleckého pluku. Původní představa, že legie budou bez problémů přesunuty do přístavů na Dálném Východě, se v chaosu revolučního Ruska brzy rozplynula. Bolševičtí komisaři záměrně i nechtěně vyvolávali zmatky a vzbudili u legionářů i pocity ohrožení, jež nabývaly stále konkrétnější podoby. Gajda mezitím obnovoval disciplínu, protože 7. pluk nebyl do té doby zrovna vzorovou jednotkou. Projevil se jako velmi schopný a důsledný organizátor, když udělal pořádek v dodávkách potravin, uniforem či obuvi a postaral se o spořádaný přesun pluku po Transsibiřské magistrále směrem na Penzu, klid však trval jen krátce. Platila sice dohoda s bolševiky, podle níž měli legionáři odevzdat většinu zbraní, jenže Češi a Slováci už slibům „rudých“ věřili stále méně, a tudíž si tajně ponechávali i více pušek a kulometů. Komisař v Krasnojarsku požadoval, aby legionáři odevzdali všechny zbraně, slovní spor se změnil v potyčku, ta v přestřelku a z ní se stala regulérní bitva. Gajda se dostal do bojů s „rudými“ 7. května, když byl v Novonikolajevsku (dnešní Novosibirsk) bezdůvodně zadržen kapitán Kadlec. Když Gajda šel vyjednávat o jeho propuštění, byl zajat také, avšak podařilo se mu uprchnout a nařídit obsazení celého města, což legionářům trvalo cca 40 minut. 14. května proběhl (ne)slavný incident v Čeljabinsku, po kterém se zatím převážně lokální střety změnily v rozsáhlý konflikt. Legionáři tak zahájili boj proti „rudým“ a v čele vojsk na nejdelším úseku magistrály stál právě Radola Gajda, který posléze velel většině bojů mezi Novonikolajevskem a Irkutskem. Na začátku měl však pouze cca 1500 vojáků s velmi slabou výzbrojí (pušky měla jen asi polovina z nich), ale přesto se jim dařilo zatlačovat nepřátelská vojska, mezi nimiž byli už také první „internacionalisté“, tedy „rudí“ Češi a Slováci.

Uznávaný vojevůdce a organizátor
29. května 1918 dorazila k legiím depeše od dr. Prokopa Maxy, jenž zastupoval Masaryka, ale byl v té době již internován „rudými“. Přikázal legionářům, aby složili zbraně a vzdali se, ti to ale samozřejmě v drtivé většině odmítli. Gajda dokonce prohlásil Maxu za zrádce a na otázku, jak na onu depeši odpovídat, prý řekl, že odpovídat se bude leda kulomety. Na počátku června 1918 kontrolovaly legie magistrálu až k Omsku, kde se Gajda účastnil důležité porady velitelů jednotlivých skupin, jež začala 10. června. Gajdovi podléhala tzv. Východní skupina, jež měla tehdy asi 4000 mužů a během jednoho měsíce získala kontrolu nad zhruba 600 km magistrály, kromě nichž samozřejmě ovládala řadu přilehlých oblastí. Mnoho měst přivítalo Gajdu a legie jako osvoboditele od teroru bolševických komisařů. Gajdovi bylo tehdy pouhých 26 let, ale již měl v legiích neotřesitelnou pozici výborného velitele, jehož velmi uznávali zahraniční i „bílí“ ruští důstojníci. Pozoruhodné bylo, že si jej vážili též jinak většinou přezíraví atamani kozáků, jejichž podpora znamenala pro legie možnost nasadit i vynikající kavalerii. Tu Gajda využíval zejména jako průzkumnou a údernou sílu během manévrových operací, při nichž bojoval proti bolševické přesile. Potvrdilo se, že má přirozený organizační a velitelský talent, díky němuž si i během složitých operací udržoval perfektní přehled o poloze podřízených jednotek, uměl se i velice flexibilně přizpůsobovat měnící se situaci a jakousi intuicí dokázal rozeznat slabé místo nepřítele. U zahraničních důstojníků mu jistě výrazně pomohl také jeho vrozený talent na řeči, protože kromě čtveřice jazyků, jež znal z rodinného prostředí (tzn. němčiny, srbochorvatštiny, italštiny a češtiny), ovládal také ruštinu, francouzštinu a angličtinu. Dne 2. července 1918 (čili na den výročí bitvy u Zborova) byl povýšen na plukovníka a 11. července obsadil Irkutsk; v té době už měla jeho „Východní skupina“ přes 7000 mužů.

Obdivovaný i nenáviděný důstojník
V červenci velel v bojích v okolí Bajkalu, kde došlo i k jediné „námořní bitvě“ legií, které tam v kooperaci s bělogvardějci rozprášily bolševické loďstvo a provedly úspěšný výsadek do týlu „rudých“. V dalších bojích na začátku srpna byla rozbita většina bolševických sil na Sibiři a 1. září se všechny skupiny legií konečně spojily. Celá magistrála od Volgy po Vladivostok se tak dostala pod kontrolu Čechoslováků, mezi nimiž byl nejvíce chválen právě Radola Gajda, záhy poté v pouhých 26 letech povýšený na generálmajora. Byl jmenován velitelem 2. divize, která zahrnovala asi 20 000 mužů, ovšem s velmi proměnlivou kvalitou. Čs. legie měly samozřejmě špičkovou úroveň, zatímco mnohé ruské jednotky na tom byly bídně, což se ostatně odráželo i v celkově špatné situaci „bílých“ armád. Důstojníků byl přebytek, kdežto mužstva nedostatek. Vrchol Gajdovy kariéry přišel v listopadu a prosinci 1918, když naplánoval a zrealizoval svou patrně nejlepší operaci, a sice ofenzivu proti 3. sovětské armádě v okolí silně bráněného města Perm, jež bylo obsazeno na Štědrý den. Zahraniční důstojníci pak nešetřili chválou; Gajda byl označen za nejlepšího velitele, jakého legionáři i „bílí“ Rusové vůbec mají. Dostal pak mnoho ruských a západních vyznamenání, ale sílila už také závist a odpor. Radola Gajda byl vždycky kontroverzní osobou, měl o sobě hodně vysoké mínění a dával to otevřeně najevo. Nikterak se nebránil luxusu a poctám, jichž se mu (zaslouženě) dostávalo. Na někoho působil arogantně či namyšleně, byl však nepochybně ohromně pracovitý, cílevědomý a osobně statečný, navíc byl ochoten ve velké míře degradovat neschopné a povyšovat schopné, a tak jej většina lidí buďto obdivovala, nebo nesnášela. Dá se ještě doplnit, že v Jekatěrinburgu, kde měl dočasný štáb, se seznámil s krásnou Ruskou čerkeského původu Jekatěrinou, která se posléze stala jeho druhou manželkou a se kterou měl po příjezdu do ČSR dva syny.

Nastupuje Kolčakova „pevná ruka“
Tím však poněkud předbíháme, protože ačkoli se legie už chystaly k odjezdu do samostatného státu, Gajda zůstával. Zřejmě to souviselo i se změnou jeho politických názorů, protože patrně přišel o jakékoli iluze o republice či demokracii, pokud nějaké kdy měl. Chaos porevolučního, posléze válčícího Ruska z něj udělal monarchistu a zastánce autoritativní vlády, což se ostatně shodovalo s jeho poněkud diktátorskými sklony. V listopadu 1918 došlo v Rusku k puči, který znamenal svržení relativně demokratické prozatímní vlády a vzestup admirála Kolčaka. Ten si pak udělil titul „svrchovaného vládce Ruska“, a ačkoli prohlašoval, že hodlá obnovit dědičnou monarchii, fakticky začal vládnout jako značně brutální diktátor, jehož metody se mohly zcela rovnat těm komunistickým. Většina představitelů legií puč odsoudila, jenže Gajdovi (aspoň ze začátku) Kolčak velmi imponoval. Československý velitel doufal, že vláda pevné ruky vytvoří disciplinovanou ruskou „bílou“ armádu, jež konečně rozdrtí bolševiky, takže přijal Kolčakovu nabídku, aby velel části jeho vojsk. Jak se k tomu tehdy postavili českoslovenští představitelé, dosud není jasné, jelikož část pramenů říká, že např. M. R. Štefánik výslovně odrazoval Gajdu od tohoto kroku, ale jiní přivítali, že ambiciózní Gajda bude někam „uklizen“. Jisté však je, že 1. ledna 1919 nastoupil Gajda na vlastní žádost „dovolenou na dobu neurčitou“, načež obdržel od Kolčaka hodnost generálporučíka a velení nad jednou ze tří armád, spolupráce se ovšem od začátku nevyvíjela zrovna dobře. Gajda se dostával do sporů s Kolčakovým náčelníkem štábu, veliteli dalších dvou armád a potom i přímo s Kolčakem, a to prostě proto, že je všechny jasně převyšoval svými vojenskými schopnostmi. Ačkoli zajisté toužil po dobytí Moskvy a totálním zničení „rudých“, odmítal ofenzivní plány Kolčaka a jeho generálů jako nereálně optimistické a snažil se je přimět ke spolupráci s dalšími „bílými“ silami, zejména s generálem Děnikinem, ale Kolčak se nechtěl o své (vesměs iluzorní) zásluhy dělit.

Deziluze v admirálových službách
V lednu 1919 spustila bolševická armáda ofenzivu u Kunguru, kterou dokázalo zastavit jenom rychlé přeskupení „bílých“ sil, jež pochopitelně zařídil Gajda, přezdívaný „Sibiřský lev“. Poté velel obranným a v únoru 1919 také útočným operacím, které opět dostaly bolševiky pod tlak. Kolčakova „Sibiřská armáda“, na jejímž čele postupovaly Gajdovy jednotky, dobyla Ochansk, Votkinsk, Iževsk a Sarapul, jenže pak se postup opět zastavil. Admirálova armáda se už prostě rozkládala a postrádala podporu obyvatelstva, a tudíž vázlo zásobování, které se „bílí“ velitelé snažili nahrazovat tvrdými rekvizicemi, což zákonitě jenom oslabovalo Kolčakovu popularitu. Gajda však tyto praktiky odmítal a cítil stále větší deziluzi, protože kolem sebe viděl převážně tupé a diletantské důstojníky, byrokracii a korupci. Potom došlo i k osobnímu konfliktu Gajdy s Kolčakem, kterého „Sibiřský lev“ nepřímo označil za neschopného. Gajda pak složil funkci, odcestoval se svým štábem a tělesnou stráží do Vladivostoku a navázal nejen kontakt s veliteli legií (takže 22. srpna 1919 byl zařazen zpět do stavu čs. armády), ale též s ruskými důstojníky z Kolčakova okolí, kteří chystali převrat proti „svrchovanému vládci“. Puč začal 17. listopadu a zúčastnily se jej i Gajdovy síly, jenže skončil fiaskem. Samotného Gajdu zadrželi Kolčakovi muži a propustili ho až po zákroku legionářů, kteří během pokus o puč zůstali neutrální. Gajda musel slíbit, že se přestane v Rusku angažovat. 28. listopadu 1919 odplul a pak byl s veškerou pompou přivítán v Šanghaji a Paříži, zatímco v Československu, kam přijel 11. února 1920, se nedočkal přivítání prakticky žádného. Tiskem byl odsuzován jako reakcionář, armáda mu sice potvrdila hodnost generála, ale nepřidělila mu žádnou funkci. Teprve tlak ze strany Francouzů (kteří tehdy fakticky veleli čs. armádě) vedl ke změnám, Gajda byl vyslán studovat do Francie tamní válečnou školu a v létě 1922 se vrátil se dvěma tituly.

Kariéra v neklidné první republice
Poté byl sice Gajda jmenován pouze velitelem 11. divize v Košicích, i tam však zanechal jako skvělý organizátor své stopy. Obnovený tlak Francouzů přispěl k tomu, že se 1. prosince 1924 stal zástupcem náčelníka generálního štábu. 20. března 1926 byl jmenován přímo náčelníkem, ale v této funkci příliš dlouho nevydržel, protože přišla uměle vykonstruovaná aféra, jež vedla k jeho propuštění z armády. Gajda se stal politicky nepohodlným, jelikož vůbec neskrýval své ostře pravicové názory, které ho (spolu s monarchismem a odporem vůči bolševikům) posléze dovedly až k fašismu. Je ale nutné zdůraznit, že sympatizoval s italským fašismem a rozhodně se postavil proti německému nacismu. Ještě jako generál založil Nezávislou jednotu legionářů a na jejím základě následně vznikla Národní obec fašistická, která Radolu Gajdu v lednu 1927 zvolila „vůdcem“. V roce 1929 byl poprvé zvolen poslancem parlamentu a funkci si udržel, ač byl v roce 1931 krátce vězněn kvůli údajným intrikám okolo své vojenské penze, o kterou pak přišel. Roku 1933 byl znovu postaven před soud, a to kvůli tzv. židenickému puči, tzn. pokusu skupiny fašistů o vojenský převrat v Brně, který proběhl v noci z 21. na 22. ledna 1933. Gajda se od celé věci distancoval, ale soud jej stejně poslal na půl roku do vězení, protože prý o puči věděl (což je ovšem velmi sporné). Gajda tímto získal aureolu mučedníka a zůstával výraznou postavou parlamentní politiky. V září 1938 patřil mezi největší zastánce vojenské obrany proti německé agresi. 15. března 1939 se coby předseda tzv. Českého národního výboru pokoušel o jednání s Němci, ale bez úspěchu. Během okupace byl sledován a pomáhal odbojářům, ovšem přesto byl po válce souzen za kolaboraci, jenže mu žádnou nešlo prokázat, a proto byl alespoň (za obecně popsané činy) potrestán dvěma roky vězení. To pokrývalo vyšetřovací vazbu, v níž byl brutálně týrán a nakonec skoro oslepl. Kontroverzní generál a politik Radola Gajda zemřel 15. dubna 1948 na a je pochován na Olšanských hřbitovech.

Lukáš Visingr
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Gajdova brilantní permská operace
V listopadu 1918 se na Dálném Východě utvořila potenciálně velice nebezpečná situace. Proti čs. legiím a jejich „bílým“ spojencům stála kvalitní 3. sovětská armáda, která budovala pozice v okolí města Perm. Bolševici měli na frontové linii kolem 24 000 mužů a zhruba stejný počet tvořily jejich zálohy. Vedle značné početní převahy hrál v jejich prospěch též fakt, že ovládali dvě železniční tratě, jež jim dovolovaly rychle přesouvat síly mezi ohroženými úseky. „Rudé“ velení navíc nečekalo, že by se jeho protivníci pustili do útoku na počátku zimy, ovšem Gajda přesně tohoto klidu na jejich straně využil. Naplánoval operaci, do níž zapojil dva ruské sbory (generálové Veržbickij a Pepeljajev), dvě ruské divize (generál Golicyn a plukovník Grivin) a pochopitelně čs. legie z 2. divize. Operace zahrnovala sérii „šachovnicových“ úderů, při nichž Gajdovy jednotky postupně útočily na celé šíři fronty, takže „rudí“ nedostali šance překupovat své síly. Hlavním úkolem první fáze, která začala 27. listopadu 1918, bylo obsazení železniční stanice Kalino (Lysva), což byla křižovatka obou zmíněných tratí. Síly Pepeljajevova sboru to učinily 13. prosince, zatímco Veržbického sbor získal další důležitou stanici Čusovaja. „Rudí“ utrpěli těžké ztráty a stahovali se k Permu, který narychlo opevňovali. Legie obsadily Kungur, zajistily tento úsek fronty a umožnily postup bělogvardějců na Perm, do kterého na Štědrý den vstoupili Pepeljajevovi vojáci. Boje pokračovaly ještě několik dní, ale jednalo se už zejména o pronásledování rozložených sil bolševiků, jejichž 3. armáda v podstatě přestala existovat coby bojeschopná síla. Vojska pod Gajdovým velením získala v permské operaci asi 32 000 zajatců a přes 200 děl a dovolila legionářům bezpečné přezimování.

Soudní proces jako absurdní drama
Historické publikace dnes jen málo zdůrazňují, že rok 1926 mohl být v dějinách ČSR opravdu osudový. Sílilo stávkové hnutí a konflikty mezi levicí a pravicí. Množily se také zprávy, že by se „hradní“ (zejména levicové) strany chtěly pokusit prosadit změnu ústavy, která by zaváděla většinový volební systém a prezidentský systém. Edvard Beneš k tomu chtěl získat také Gajdu (a jeho prostřednictvím i vojáky), ale generál mu tehdy jasně řekl, že armáda by protiústavním krokům jen tak nepřihlížela. Vzhledem ke své prudké povaze snad i vyhrožoval, že by armáda v té situaci mohla reagovat „vlastním“ pučem, což ovšem jen posílilo obavy „hradního“ křídla politiků z Gajdových ambicí. Odvolat špičkového generála a sibiřského hrdinu by však zajisté nebylo proveditelné bez velké aféry. Noviny tedy začaly šířit zvěsti, že Gajda během studií ve Francii začal spolupracovat se sovětskou zpravodajskou službou a předával jí tajné informace, navíc se začalo šuškat, že v době letního všesokolského sletu chystá armádní puč. Masaryk ho v srpnu odvolal a v prosinci 1926 byl Gajda postaven před vojenský soud, jenž ale řízení záhy zastavil jako naprostou absurditu. Nesmyslné obvinění totiž říkalo, že se zarytý antikomunista Gajda spojil se SSSR a dodával mu „tajné“ příručky (které se ale ve skutečnosti daly zakoupit v každém knihkupectví). V Gajdův prospěch mluvil rovněž velitel francouzské vojenské mise generál Fouchner, avšak Gajda byl i přesto degradován a propuštěn z čs. armády. Během roku 1927 musel čelit tvrdé tiskové kampani, k níž hodně přispíval fakt, že byl v lednu 1927 zvolen „vůdcem“ fašistů. Přibyly také nové (a zjevně podvržené) „důkazy“ o špionáži a v únoru 1928 byl Gajda souzen znovu. Civilní soud hladce vyhrál, ale u neveřejného vojenského soudu bylo dosti nejasným způsobem rozhodnuto o vině. Bývalý generál se ale navzdory tlaku levicového tisku nezlomil, a přestože hlásal radikální politické názory, zůstával v duši loajálním vojákem, což přesvědčivě prokázal v krizových dnech podzimu 1938.
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