


Zde prudký nástup na Harrar a Džidžigu, který měl přerušit hlavní zásobovací linie 
habeš'Ské armády a přivodit spoJení italského severu a jihu, byl po smělém rozmachu 
motorisovaných oddílů zaražen a zvrácen. Vítězné zprávy hahešské, které rnluvHy o vy
klizení i nástupnich úzen1í italských u Gorahai, Gerlogubi a Ualualu se sice nepotvrdily, 
ale vyhlídky italské ofensivy byly rozhodně ztraceny. První účin z překv,apení a zastra
šení se na ~traně habešské rozhodně nedostavH a Italie octla se před nutností vésti svoji 
vá.lku opravdu metodami koloniálními, to jest zvolna a s perspektivou prozatím nedo
hlednou. 

Mezitím, co takto se utvářila situace na bojišti, rozvíj.ela se svou cestou druhá kam
paň, která má rovněž povahu války, třebaže docela svérázné a zásadně nekrvavé války 
Společnosti národů proti Italii jako rušiteli Paktu. Když Mus,soHni nevyčkal stanovami 
určené lhůty a tím m.éně návrhů na smírné řeše.ní, j:ež pětičlenný výbor Společnosti 

národů v otázce habešské připravoval, vzal na sebe vědomě risiko konfliktu s institucí 
ženevskou a s veřejným míněním, které se za -ni staví. Mussolini nechtěl úmyslně bráti do 
počtu tyto "ideální" faktory, chtěl počítat výhradně s faktory mocenskými, "reálně-poli
tickými". Vůči těm připravoval dlouho záměrně. sviij, poměr, tak aby v krisi neměli důvodů 
stavěti se pro.ti němu. Po té stránce připravil si situaci zejména ve F rancii a u ' jej;ích 
spojlenců středoevropských. Naproti tomu Anglie odmítala od počátku do jakéhokoli pří
mého jednání a kompromisování se pouštět. MussoEni soudil však, že i tu jde j:en o zá
jmový konflikt, který se bude nal~onec řešit kompromisně podle t'oho, v jaké situaci se 
budou příslušné strany nacházet. Domníval se, že ' Anglii osamotní a ' donutí učinit na
konec přívětivou tvář k ošklivé hře. 

Zatím dostal se však konflikt od počátku na právní a politickou základnu Ženevy 
a nepodařilo se přes všechny pokusy jej z této základny odsunout. Italská akce bylaod-, 
souzena podle článku is. a nastoupilo uplatňování sankcí, to j,est donucovacích prostředků 
k zamezení útoku podle článku 16. Tato akce proti itcUlskému postupu v Habeši byla 
však předem zásadní doh:odou mezi hlavními účast.níky omezena na nátlak hospodářský. 
Byla to především Francie, která trvala na tom, aby se nesáhalo vůči I talii po. zbrani 
pro. nebezpečí komplikací v Evropě a neúměrnost obj1ektu, o nějž tu jde - integrita 
Habeše, k míře toho nebezpečí, jež by se mohlo vyprovokovat - válka sv,ětová. Anglie 
přizpůsobila se tomuto. o.mezení za to, že dosáhne koordinace úsilí tétněř všech států, 
členů Společnosti národů, a v předpokladu, že i hospodářské san:kce samotné postačí zlomit 
odbojnou a válečnou vůli Italie. Zkušenost již málem tříměsíční však ukázala, že pouhými 
ryze hospodář.skými sankcetni není možno do.sáhnouti výsledku aspoň ne tak rychle, aby 
se tím nevyvolávalo právě to nebezpeč.í, j;emuž jisme se chtěli vyhno.uti, to jest evropské 
komplikace. Mussolini osvědčil sílu své vlády nad Italií, ukázal, že dovede zlskat národ 
pro přinesení takových oběH, které umožní vedení války po. značnou dobu. Tak byla Spo
lečnost národů postavena před rozho.dnutí buď zesílit sankce způsobem, který se přiblíží 
nátlaku mocenskému, anebo hledat kompromis, poskytuj.ící Italii určité dostiučinění 

a vylučující rozhodně j-ejí ponížení a porážku. Některé strany, a zej.ména opět Francie, 
nepřály si vůbec, aby konflikt vyzněl potupou a porážkou I talie, o.bávajíce se daleko
sáhlých důsledků vnitřních i mezinárodně-politických. Ro.zvrat Italie znarnenal by roz
vrat určitého stabilisačního činitele v Evropě, konkretně pro Francii ztrátu silného spo
j,ence na udržování statu quo vůči aspiracím nového Německa. Naproti t01UU někteří jiní 
Usilovali přímo o tyto dalekosáhlé důsledky pro Italii, hle,díce dosáhnout povalení dikta
tury fašistické a spoléhajíce, že tím bude o.třesena podo.bná diktatura v Německu a tak 
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