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This study proves by documents and analyses the Briand's plan of the European Federal 
Union acceptation by the Czecho-Slovak public, parliament, government and press. First of 
all, it pays attention to the establishment of the Czech and Slovak section of the Pan- 
European Union, then it pays attention to the increasing of the European co-operation 
thought and it discusses over the governmental relation to this movement in the late. The 
author makes an outcome the approach to influence or affect the government reaction on 
Briand's project. The Czech and Slovak government response on the French May Memoran
dum determines especially the international politics co-incidences, the hidden fight between 
France and Germany for the economical and political influence in Central Europe and on the 
Balcan.
History. Europe. Czecho-Slovakia.

5. 9. 1929 na 10. valnom zhromaždení Spoločnosti národov v Ženeve, minister zahra
ničných vecí a zároveň ministerský predseda Francúzska Aristide Briand predniesol 
brilantnú reč, v ktorej navrhol bez bližšieho precizovania utvorenie ’’akéhosi federál
neho zväzku" medzi inak suverénnymi štátmi Európy. Vzhľadom na hroziacu hospo
dársku krízu pokladal za potrebné zaoberať sa najprv hospodárskymi záležitosťami a 
potom pristúpiť ku konštruovaniu politického zväzku.1 Predstavitelia dvadsiatich 
siedmich európskych členov Spoločnosti národov poverili Brianda, aby vypracoval na 
danú tému memorandum, ktoré by skonkrétnilo obsah projektu. Jednotlivé vlády eu
rópskych štátov ho dostali v máji 1930. Pre niektoré z nich bolo nečakané, že prioritou 
memoranda boli politické otázky. Hovorilo sa v ňom o rozšírení locarnského bezpeč
nostného systému na všetky európske krajiny. Európska federálna únia mala vzniknúť 
v rámci Spoločnosti národov, ale mala mať aj vlastné orgány vytvorené podľa jej vzo
ru: európsku konferenciu, zloženú zo zástupcov všetkých európskych štátov - členov 
Spoločnosti národov, ďalej vlastný exekutívny orgán - stály politický komitét a koneč
ne sekretariát.

Európske štáty, ktorých sa francúzska vláda pýtala na ich názor na projekt, rea
govali naň rozmanitým spôsobom, a to v závislosti od svojho postavenia na medzi
národnej scéne a od cieľov vlastnej zahraničnej politiky. Bez výhrad ho prijala iba Ju
hoslávia a Bulharsko, s malými pripomienkami Nórsko, Grécko a ČSR. Znepokojoval 
najmä chlad Veľkej Británie, ktorá by celú záležitosť najradšej založila ad acta.2 Pred
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