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.NEBEZPEC"'Í ivJÍRU DOHODY S RAKOUSKEM-UHERSKEM. 

(OD JARA 1917 DO JARA 1918) 

VÝBUCH REVOLUCE V RUSKU. 

VSTUP SPOJENÝCH STATÚ AMERICKýCH 

DO SVĚTOVÉ VALKY 

Ctli jsme již porůznu výše, jak carská veleříše strádala za světové 
války těž/ť;ými vnitřními neduhy, které rozhlodávaly její mohutné tělo 
až k záhubě. Poznali jsme, jak špatná a rozvrácená byla její vojen
ská organisace, když velkých úspěchů, jako byl ruský postup 
v prvním roce válečném a později Brusilovův nástup v polovině 
r. 1916, nemohlo býti využito a když musily býti zastaveny pro 
nápadný nedostatek výzbroje a střeliva nebo na nevysvětlitelný 
rozkaz. A stejně neutěšené poměry vládly ve správě občanské. 
Rozvrat veřejných poměrů ruských nebyl však z velké části teprve 
výsledkem světové války, nýbrž počal již dlouho před tím a těsně 
souvisel s historickjm V)Ívojem RUJka. 

I v dobách, kdy se Rusko počalo sbližovati s ostatní Evropou 
(od počátku XVIII. stol.) a přejímalo leckteré z jejícb řádů a tech
nických vymožeností, tvořilo svět podstatně od ní odlišný cítěním, 
myšlením a zvyky, právním, hospodářským, společenským a ná
boženským stavem. Zatím co se v západní a posléze i ve střední 
Evropě v dúsledku myšlenkového, společenského a hospodářského 
vývoje změnily veřejné poměry od základu ve smyslu demokra
tickém a konstitučním, trvala v Rusku stále sarr"oděržavná, abJolu
tiJtická vláda carova) opírající se o znevolněnou pravoslavnou církev 
ao rozsáblý aparát úřednictva, ze značné části malé pracovní výkon
nosti a přístupného úplatkúm. Většina národa) kterou tvořil sta\" 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 40' 62 5 
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selský (mužictvo), Žila v neutěšen~11 !~avu společensk~m, hospodáfs~ém ~ 
kulturním. Sice r. 186, bylo konecne 1 v Rusku zruseno nevolnlctvl~ 
ale na rozdíl od našich poměrů nedostal ruský sedlák s osobnl 

Revolt/ční ma/ljfestace v Petrohradě před pOl11ní.kem cara Alexandra III. /' březnt/ 19
17 

(li priíllodt/ neseny prapory s rel.'olučními nápisy a obrazy J. 

svobodou také půdu, která by byla jeho základem nejen hospo
dářským, nýbrž i mravním. Pfevážná částpůdy zůstávala stále v rukou 
šlechti~kjch statkáfů - a byla to začasté půda nejlepší - zatím co 
selské obci (míru) byla nechána pole méně úrodná a nevelkého 
rozsahu. Stejně nebylo dostatečné péče o lJZdělání širok';)Íchvrstev, takž.e 
množství lidu neumělo ani čísti ani psáti (negramotní, analfabeti) 
a bylo naplněno houževnatými předsudky i nechutí proti jakým
koli novotám. Také přílišné požívání vodky nemálo překáželo 
zlepšení ubohého stavu lidu. . v V' " ' 

Za těchto poměrů nebylo diVU, ze pnrozena urodnost ruske 
půdy zústávala nevyužita a že při nedostatečné organisaci státní 
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i samosprávní v letech neúrody zuřil mezi lidem hlad a jeho ná
sledky. Na celkovém tomto stavu nemohlo změniti to, že statky 

a i celé osady jinonárodních 
kolonistů vynikaly pravi
delně daleko nad obecný 
průměr. Velké procento 

Momentka Z březnové revoluce v Rusku 

(Sumy, Charkovská gubernie J. 

. tvořil mezi cizími osad
níky živel německj, jenž 
se hojně usazoval nejen 
na venkově, kde s úspě
chem uplatňoval svou 
houževnatou a organiso
vanou pracovitost, ne
známou ruskému sedlá
kovi, nýbrž i ve městecb 
(zde bydlil původně ve 
zv láštních čtvrtích, tak 
zvaných slobodách),kde 
provozoval řemesla aob
cbod, a vnikal také v ne
malém počtu do života 
veřejného,jaksvědčíčet
náněmecká jména na čel
ných místech úředního 
Ruska, na nichž se pod 
tímto i jinými vlivy ča
sem nemálo uplatňovala 
náklonnost k německé
mu světu, germanofil-
stvL -

v' .Průmyslové podnikání Ruska, třebažeod druhé polovice XIX. stol. 
C1n~l~ nemal~ pokrok - ovšem za pronikavé účasti cizího kapitálu 
a CIZI orga111sace -, neodpovídalo svým rozsahem ani zdaleka 
ohromnému bohatství surovin nejrůznějšího druhu, jež ruská pů
d~ chovala, takže velká část výrobků musila býti dopravována z ci~ 
:tmy. Přes to však na počátku XX. století byl v některýcb ruských 
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městech (Petrohrad, Moskva, Oděsa atd.) nemalý již počet továrního 
proletariátu) mezi nímž se šířily zejména podle německého vzoru 
socialistické a komunistické myšlenky tím spíše, čím neutěšenější 
byly jeho poměry hospodářské a společenské. Ruská vláda potírala 
ovšem za pomoci rozsáhlého po
licejního aparátu (pověstné bylo 
zej ména i eho oddělení tak 
zvaná" Ochranka ") socialistic
ké hnuti stejně rozhodně jako 
vůbec všechny snahy svobodo
myslné, které usilovaly o do
bytí práv politických aspoň 
části národa a jejich prostřed
nictvím ho dlal y pronikavě po
vznésti úroveň Ruska a jeho 
o bvvatelstva. Proto šíření ná-

j 

zorů pokrokových a socialis-
tických se dálo nezákonně, 
podzemními cestami, tajnými 
spolky, tajnými schůzkami a 
tajnými tiskárnami; za tohoto 
stavu ujímaly se zejména mezi. 
studentskou a dělnickou mlá- Prof. P. lY. Mi!juJwv, ministr zahra1iičních L'Čcí 

k I
v první revoluční vládě ruské, 

deží myšlenky anarchistic .é} de-
ré vedly k <četným atentátům 
proti představitelům vládní moci. Ovšem tyto teroristické skutky 
vládní soustavy povaliti nemohly a naopak měly za následek zo
střené hromadné pronásledování svobodomyslných a dělnických 
osob, které byly zatýkány, odsuzovány k mnohaletým žalářům a vy
povídány na Sibiř. Neustálou persekucí a odporem proti pronika
vějším reformám v životě veřejném ruská vláda neodstranila ovšem 
obecné nespokojenosti; naopak její útisk rozmnožoval nepřátelství 
proti "starému pořádku", jenž byl ve skutečnosti příčinou stále se 
stupňujícího rozvratu. Rusko stávaloseobrem na hliněných nohách. 

Projevilo se to již na začátku XX. století za rusko-japonsk~ 
války, v niž Rusko přes svou mnobonásobnou početní převabu ne-
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schopností vojenských velitelů a obecnou desorganisací podlef110. 
Prohraná válka poskytla příležitost k revolučnímu výbuchu ne
spok?i enosti, před i.ehož živelností byla nucena vláda posléze couv
nouti a poskytnouti ústupky povahy konstituční (zřízením dumy a 50-

Přísaha ruského lJOJlka YťlJ01UČll! vládě. 

včtu), kte,ré :šak teprve vdalš.ím vývojem mohly vésti ke skutečné 
demol~rat1~:cl Ruska. !~ec anI ~~ní se nedostavil obrat k lepšímu. 
C~r M;lmlas II:~ kte,ry s~ s~ ~al1~ou obklopoval rádci ducha pro
stredmho a smyslem zpatecnlckeho, nesmířil se s ústupky, které 
byly na něm vynuceny potoky krve. Od počátku vedl s dumou 
tuhý boj, jenž činil spolupráci mezi národem a vládou nemožnou 
takže k náp~~vě zlořádťl nedošlo a v lidu se stále opakovaly výbu~ 
chy nepokoJu. 

.Zmíněná již vlna nadšení, která na počátku světové války za
toplla ruskou veřejnost, nemohla odstraniti zlověstného nesou
zvuku v ruských veřejných poměrech, a to tím spíše, že ani v tomto 
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vážném okamžiku ruský dvůr neuvědomil si propasti, do níž ne
4 

odpovědným svým chováním vrhá Rusko i sebe. Slabošský car stal 
se loutkou v rukou dvorské kamarily a zejména své choti Alexan
dry FeodorovnJ', na niž opět: neblahým vlivem působil prohnaný 
"boží člověk" , Gri gorij Rasputin. Vůbec carský dvůr propadl přičině-

RU'úlutllí o.rla2'a I. R2!ftJla 19 Tll' C al)'ciiiti. 

ním carevny od ně
jaké doby mystické 
náladě a byl doko
řán otevřen šarla
tánským dobrodru
hům;"byl to projev 
mravního rozkladu 
dvorské společnos
ti, která úplně ztra
tila půdu pod noha
ma. Zej ména pak za 
světové války stal 
se Rasputin skuteč
ným vládcem Rus
ka, na jehož přání a 
pokynybyH propou-
štěnia přijímáni mi- . .,' .' v 
nistři a odstraněn na Kavkaz i sám velkokníže Nlkola) Nlkola)evlC. 
Marné byly výstrahy a varovné prosby osob přibuz~nstvím carovi 
nejbližších, carovy matky a velkoknížat. K tomu přistupovala roz
kladná činnost kruhů germanofilských, které úmyslně ochromo
"aly vojenskou a vůbec vnitřní sílu Ruska. Po katastrofální por~žc~ 
r. 1915 se chvíli zdálo, že nastane obrat k lepšímu, když se.narod 
sám vzchopil proti nespolehlivé byrokracii k obraně vlas.tl. Byla 
to poslední chvíle, kdy mohlo ještě dojíti k smíru meZI carem 
a ruským lidem, ovšem za podmínky, že dosavadní věcný i osobní 
vládní systém bude odstraněn. Vskutku však tato nadějná chvile 

byla zmařena. 
Od počátku r. 1916, kdy dosavadní ministerský předseda Go-

remykin byl vytlačen Borisem Sturmerem, .pělo Rusko neodvratně 
k revoluci. Zpátečnické a germanofilské kruhy zmocnily se za Ras-
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putir;o;ra p~ispění vši :noci: Temné pověvsti o tajných mírových 
jednamch techto kruhu s Nemeckem naplnovaly nejen Rusko ale 
i země Spojenců, které byly tím nadmíru znepokojeny. Zás~bo

vání lidu i vojska se každým 
měsícem zhoršovalo. Brusilo
vova ofensi va se nepochopi
telně zastavila a naopak Ru
munsko bylo vydáno v šanc 
katastrofě. V listopadu r. 1916 
sice odstoupil.Sturmera na 
jeho místo vstoupil Alexandr 
Trepov (ministrem zahranič
ních věcí se stal zmíněný již 
N. N. Pokrovský), ve vládě 
však zůstal jako ministr vnitra 
ProtopopovJ "hlavní nástroj kli
ky germanofilské a bandy ras
putinovské", který po půl
druhém měsíci přivodil pád 
Trepovův, poněvadž tentq na
bízelRasputinovi peněžitéod
škodné, nebude-li se vměšo-· 

Kníže Lvov J pledseda první revoluční vlády ruské. . d vatl O státních záležitostí. Té 
, . v v . , , doby zmítalo se Rusko již prv-

mml ~(fe~en:l1. r.~dlcl sv~ revoluce, třvebaže ani osoby, _které stály 
v popredl, Sl JeJ1ho pnchodu neuvedomovaly (také Stefánik po 
svém návratu z Rumunska měl dojem, že k výbuchu dojde až v létě 
rol~u 1917)'v V čelo hoje proti vládě se postavila duma, z níž také 
vysel podnet k odstranění Stiirmera řeči znamenitého historika 
a t:0.krokové~1? poslance. (náležel ke straně t. zv. kadětú) P. N. 
lWtf;ukova. MllJukov I4.l1stopadu 1916 ostře rozebral činnost Stiir
merov~ a položil nad ni otázku: i e to šílenství nebo zrada? ' 

,y Nesťastn,á r~ka slabošského, ale přitom umíněného cara Miku
lase .II. pr?J~vl1a se ,~ak~ při volbě. Trepovova nástupce, jimž se 
P::Otl s~e v:"';l: s~al knlze~. D. Golycln. "Starý aristokrat. opovtžli
ve nazyva)1cl hd ,luzou a nedosti pevně obeznámený s agendou 
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ministerské rady, stěží ovšem mohl zmoci odporné mu Rasputino
vy kreatury - Protopopova a Dobrovolského; Protopopova ne
mohli přemoci 1 silnější, svítila mu zvláštní hvězda, která zhasla te-

Ponorka. 

prve tehdy, když všemu byl konec." Boj dumy proti vládě neustal. 
V prosinci 1916 vyslovila duma požadavek, aby byly odstraněny 
tajné a neodpovědné vlivy na vládu -- myšlen tím především 
Rasputin - a aby byla ustavena vláda, která by měla důvěru konsti
tučních zástupců národa a chtěla s nimi spo.lupracovati, což směřo
valo. na prvním místě proti Protopopovi. Postavením Protopopo
vovým neotřásla však ani násilná smrt jeho protektoraRasputina,jenž 
byl 30. prosince I9IÓ ubit za účasti vlivných politických osobností 
v domě knížete Jusupova a jehož mrtvola byla vhozena do Něvy. 
Naopak Protopopov slíbil carevně, že se stane mstitelem "svatého 
muže", a chtěl býti také vítězem nad dumou a propukající revolucí. 
Tohoto vítězství ho.dlal dobýti rJ'chUm uzavřením mírtl s Německem, 
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aby mohl všechny zbývající síly vlády obrátiti proti národu. "Osob
nost a činnost Protopopovova sehrály rozhodující úlohu pro uspí
šení rozvratu carské moci. Rasputin v předvečer své záhuby jaksi 
odkázal své dílo Protopopovi a Protopopov odkaz splnil." 

Pod vedením Protopopovovým cbtěla vláda zlomiti vznikajícírevo
luční odpor policejním a vojenský!JI terorem a dala se také v boj s dumou. 
Namísto chleba a otopu, jehož byl v hlavním městě pováž1ivý nedo
statek, byly do Petrohradu soustřeďovány vojenské s bory (v oblasti 
Petrohradu bylo shromážděno na 180.000 vojáků) a kulomety 
zatýkáni dělníci a pronásledován tisk. ° neutěšeném stavu zásobo~ 
vacím, jakož i o pobouřené náladě obyvatelstva byla vláda velmi 
dobře z~ravena tajno,: policií. Neučinila však nejen ničeho, aby 
nespokOjenost odstran1la, nýbrž ji naopak úmyslně prostřednictvím 
svý.ch agentů ještě r~)Zdmychovala, aby vyprovokovala revoltu, jež 
by JÍ poskytla ~říl~ž1tost vystoupiti násilím. Marně se odebral před
se?a dumy jldzcha)l Vlad. Rod:<:janko k carovi, aby ještě v poslední 
mlnutě varoval: "neuplynou ani tři neděje a vypukne taková re
voluce, která Vás smete, a Vy nebudete již vládnouti", Výsledek 
tohoto slyšení byl, že car povolal k sobě svého oblíbence N:Makla
kova, aby vypracoval carský manifest, jímž se rozpouštěla duma. 
Neuvědomil si, že se nedává v boj jen s dumou a s hlavním městem, 
nýbrž s celým národem doma a na bojišti. Zivelní nespokojenost 
by~a v celém Rusku, ve městech i na venkově, a byla také mezi 
vo.Jskem (té doby bylo mobilisováno již třináct milionů o.so.b), jak 
v mužstvu, strádajícím hmotně i mravně, tak v důstojnictvu, těžce 
nesoucím vojenské neúspěchy. 

K rozhodujícím událostem došlo v první polovici března I9I7. Hlado.ví 
petrol:radš~í dělníci zahájili stáv ku a vyhrnuli se na znamení pro
t:st~ do ~hc. Ze ~távky neo~ganis~vané se vlivem policejních opa
tre~1 VyVInula stavka organ1sovana. Revoluční prapory objevují se 
v zastup ech, které se kupí kolem řečníků, útočících na neschopno.u 
vládu a žalujících na bídu lidu; zároveň však byla již zasévána do 
širokfch mas první semena touhy nejen po politickém, nýbrž i po 
pron~~a:ém sociální,~ p~evratu. Syná pohot~vost policie a vojska 
vydrazdIla davy k nasllnym skutkum. Na zpravy o nepokojích vy
dal car, který přes blížící se bouři opustil hlavní město, rozkaz, aby 
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revolta byla potlačena násilím. Dne 10. března tekla na Něvském 
prospektu v Petrohradě první krev lidu. Současně však bylo pa
trno, že vojsko jest nespolehlivé a že jedinou oporou carství jest policie. 
Nespokojenost lidu se slévala s nespokojeností vojska, povzbuzo
vaného socialistickou agitací v kasárnách, v mohutných proud, 
jejž nikdo nemohl zastaviti. Vojsko, poslané proti lidu, střílí nej
prve jen do vzduchu, záhy však odpírá vůbec poslušnost a staví se 
po bok rozbouřených zástupů v jeden šik proti policii a proti sta
rému režimu. Po ulicích se počínají ozývati hesla: "Konec války" 
a "Mír bez anexí a náhrad" a tvoří se první sovět dělníků a vojáků. 

A prohrála-li vláda svůj boj proti lidu, prohrála stejně boj proti 
jeho zástupcům, proti dumě. Dne 9. března 1917 uskutečnila to, co 
připravovala od delší doby hlavně na naléhání Protopopova, a od
ročila zasedání dumy. Vojáci Preobraženského pluku, jehož uni
formu nosil sám car a který byl pokládán za nejspolehlivější oporu 
carství, byli vysláni, aby rozehnali poslance, kteří odepřeli nařízení 
uposlechnouti; nařízená intervence skončila však tím, že vojáci pře
šli na stranu dumy, která převzala vládu do svých rukou. Bez účinku 
zůstalo také vyhlášení stavu obležení. Nejdůležitější osoby starého 
režimu a Rasputinovy stvůry byly zatčeny; sám Protopopov vydal 
se v ruce dělnického vůdce A. F. Kerenského. Nejen petrohradská 
posádka, nýbrž i armáda s předními generály přdla na stranu dumy. 
V noci z 15. na 16. březen vzdalse ve PskolJě car tr/inu jménem svým 
a svého syna a byl nejprve internován v Carském Sele, později pak 
(v srpnu 1917) byl převezen do Tobolska. Designovaný jeho ná
stupce, velkokníže Michal, prohlásil, že přijme korunu jen z ru
kou národa. Vítězství revoluce bylo dokonalé. Dne 18. března po
čal míti Petrohrad napovrch opět klidné vzezření. Další vývoj 
ovšem ukázal, žeUeznová revoluce. která odstranila starý režim 
a carství, byla jen prvním oddílem velké ruské revoluce, jejíž 
ohlas mohutně se rozlehl daleko mimo Rusko. Výbuch ruské re
voluce měl pak velmi důležitý význam také pro československý 
odboj a to nejen zahraniční, nýbrž i domácí. 

Dne 16. března 1917 utvořila se prlJní revoluční 1JládaJ v jejíž čele 
stál kníŽe Lvov. Duší této vlády, v níž převládal směr měšťansko
demokratický, byl častěji již zmíněný P.N. Milju/eov, ministr zahra-
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ničních věcí. Zástupcem živlu socialistického byl mladý advokát 
A. F. Keremk}) vúdce ruské strany práce (trudoviků). . 

Ruská revoluce byla pozdravena s velikými nadějemi v zemích 
západních Spojencú, ve Francii a v Anglii. Očekávalo se, že po 
svržení germanofilské vlády, která připravovala mír s Německem, 
povede Rusko válku energicky a vytrvá v ní až do společného ví
tězství. Odstraněním carismu padly také rozpaky, které vzcházely 
západnímu demokratismu ze spojení se samoděržavím, a proto tím 
více. mohly býti od této doby zdúrazňovány demokratické cíle 
Spojenců ve velkém světovém zápolení. Mocnou posilu v tomto 
směru přinesl Dohodě také vstup Spojených stát!J aJJ!erickjch do světové 
lJálky po jejím boku. Zisk tohoto rozhodnutí nebyl ovšem jenom 
mravní, nýbrž i vojenský, zejména když se poměrně záhy ukazo
valo, že revoluce vytrhla úplně Rusko z rovnováhy a vyloučila je 
z řady bojovníků ... 

Podobně jako na všechny evropské státy neutrální, púsobila 
světová válka již v prvních měsících velmi pronikavě a mnoho
stranně též na Spojené státy americké (označujeme je také prostě 
jako "Amerika"). Zvlášť prudce se projevoval její ohlas na poli 
prúmyslovém a hospodářském, neboť četné americké továrny na 
objednávku spojeneckých státú zahájily ve velkých rozměrech 
výrobu střeliva a 'jiných válečných potřeb; dodávky Ústředním 
mocnostem znemožnila dohodová blokáda Německa a Rakouska
Uherska. Jiným dúležitým dúsledkem válečných poměrú bylo, 
že se téměř zastavil příliv evropských vystěhovalců do Ameriky, 
t~kž~ stoupající výroba prúmyslová trpěla nedostatkem pracovních 
sll, jenž měl za následek stoupáni mezd a zvyšování cen zboží 
(drahota měla ovšem také jiné příčiny). Politickými sympatiemi 
byla veř~jnost Spojených států) jak jsme už dříve vypravovali, rozdělena 
na dlJa tábory) něJJJeckj a dohodový; onen v prvních dobách vynikal 
nad tento promyšlenou útočností a jednotností a silně byl ovliv- . 
ňován německým a rakousko-uherským vyslanectvím ve \lV"ashing
toně. Cílem německého tábora bylo nakloniti přísnou neutralítu 
americké vlády ve prospěch Ústředních mocností a znerrcožniti 
zejména dodávky válečného materiálu Spojencúm. Značná část 
americké veřejnosti, mající o Evropě začasté představy jen velmi 
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ml~av~" zast~~ala pal~ mínění, které po celé již století bylo vúdči 
~~ernl~! pol1t1ky Spojený ch států (podle presidenta Monroea, který 
Jl prV!ll formuloval, mluví se o "doktríně Monroeově"), že se 
Amer~ka do evropských poměrú nemá vměšovati; základem této 
doktnny bylo heslo, že Amerika patří Američanům. Působila 
ovš~m též naprostá nepřipravenost 
Spojených států k válečnému vystou
pení. Mohutný státní svazek "zemí 
pruh,ú a hvězd" (podle americké vlaj
ky), jenž rozlohou nebyl pHliš daleko 
za rozlohou celé Evropy a i ehož počet 
obyvatelstva dosahoval už výše jed
noho sta mi1ionú, měl sotva 100.000 

n:užů pevninského vojska (dobrovol
nlckého); také válečné loďstvo Ame
riky u srovnání s evropskými poměry 
nebylo příliš silné. Konečně pak ne
chy~ělo ~ni doktrinářských pacifistů, 
kten byh nakloněni myšlence míru 
bez ohledu na velkou rozdílnost dů-
vodú a cílů válčících státú. Robert Lamil1i;, 

Od počátku však bylo patrno, že sekretd!' zahraničních věc! americke 

přísná neutralita washingtonské vlády vlády. 

bude vystavena těžkým nesnázím; 
skutečný ži~ot přelwnával zásadu Monroeovu, která byla vytvořena 
za z~el~ odhš,ných pomě::;ů. Za, jedno století proměnily se vztahy 
SpoJ.enych statu k Evrop~ od zaldadu a množství nových pout vy
tvonlo pevný svazek mez! oběma vůdčími zemědíly světa. Ameril~a 
nemohla, po delš! ~o,b~y p~~h~íyžeti klidně k převratnému vývoji 
e;ropsl~ych ~om~r.u: }ejz ~:111asela světová válka a který se mnoho·, 
n~sobne dotykal 1 JeJlch zaJmů. Toho byla si washingtonská vláda 
vedoma od pryní chvfle a pr?to učinila již 6. srpna 1914 pokus, zda 
b~.neobylo, mozno ~osahr:outl obnovy míru. Nljcitelněji se a/J:terick)Ích 
za;n:u ~otykal :ouboj Ant"lze aNěmecka na moři. Hned v prvních dnech 
valecnych pocala Anghe za pomoci francouzského loďstva námořní 
blokádu (uzavření) Německa a Rakouska-Uherska; jejímž účelem bylo 
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znemožniti dovoz surovin, válečných potřeb a potravin Ústředním 
mocnostem. Účinku této blokády bylo vzpomenuto již výše. Vod
vetu zahájilo Ně.m.ecko 12~oti Anglii !onorkovou zJá:ku) kter~ o m~la cp 
opačný,odříznoutlAngl11od vydat~ych pomocnych z~ro); za~o:
ských, plynoucích z rozsáhlých anghckýc~ osad aze. SrO) enychsta;u. 
Jestliže anglická ~lokáda nebyla se s,tanovls~a m~zl,na~od~lho prava 
vojenským prostredkem neobvyklym, ponevadz zalezel~ Jen v ~or.
fiskaci tak zvaného válečného kontrabandu, byla zato nemecka po
norková válka něčím zcela mimořádným a tím spíše nepřípustným 
sestanoviskalidského poněvadžničilanejenhmotnýmajetek,nýbrž 
i lidské životy soust;vným potápěním dohodových lodi, obchod-
ních a posléze i osobních. 

Od února r. I9I J zostřilo Německo podmínky ponorkové vál~y a pro-
hlásilo moře kolem Velké Britanie a Irska jakož i La Manche za vá
lečné pásmo, v němž budou všechny nepřátelské lod~ p,otápěny 
bez ohledu na lidské životy; tím se ponorková válka memla v ho: 
tové pirátství. Proti tomu sice vláda Spojených států nepro?le~e 
protestovala, ale bez úspěchu. Surovost ponorkové války ob)eVl~a 
se v plné nahotě v první polovici května 1915, k?y ~yla be~ vy-, 
strahy potopena německou ponorkou velká angllcka <?so~n~ lod 
"Lusitania() při čemž zahynulo téměř 1.200 osob (mezI n1n::1 77~ 
žen a na 100 dětí), z toho 124 amerických občanů (byl meZI !:lm~ 
také známý americký multimilionář Vanderbilt). Vlna rozhor~e~J 
se zmocnila americké veřejnosti, \'Vasbingtonská vláda důstojne, 
ale důrazně znovu protestovala proti německému ba~barst~rí~ s,aha
jícímu - jak se mluvilo v ameriekém tisku -·na ko:e~y c;v:hsa~e 
a mravnosti; jejího varovného hlasu však Berlín, spIty prav~ p~u
lomem ruské fronty u Lucku, nedbal. ~ době.' k~y,:e n~ezl W~
shingtonem a Berlínem jednalo o potopenI "Lusltan:e ,dosl~.k du
ležité změně v americké vládě. Pomocníkem presldenta \Xi úso na 
jako státní sekretář pro věci zahraniční (úřa.d t.~n, v n~šich pomě
rech odpovídá úřadu ministra) stal se vynIkaJ1cI pravník Robert 

Lansing. v.., , '" , 
V téže době vyvíjel germanofilskj Ztvel ve Spojerzych statec~) rylzeny 

německým vyslanectvím (hr. Bernstorff) a podporovany nemyec
kými penězi, zuřivou propagandu proti Spojencttm a ve prospech 

REVOLUČNí RUSKO A DEMOKRATICKA AMERIKA 

Ústředních mocností, která se uplatňovala v tisku, na schůzích a 
i za pomoci filmu a snažila se ohromiti americkou veřejnost vo
jensk::>u převahou Německa; jejím cílem bylo vymoci zákaz, aby 
amer1cké továrny nevyráběly a nedovážely Spojencům válečných 
potřeb. Daleko však povážlivější byly podzemní snahy německjch ná
hončích a agentů zterorisovati americkou veřejnost a znelEožniti pomoc 
amerického průmyslu Dohodě. Tohoto účelu mělo býti dosaženo 
zločinnými pro
středky, jako or
ganisováním stá
vek, atentáty na to· 
várny, v nichž se 
vyrábělo střelivo 
a z braně, a na lodi, 
jakož i na skladiš
tě,kde byl válečný 
materiál složen; 
německé ruce ze 
Spojenýchstátůse 
pokoušely organi- Manifestace chicagrkjch skatttlÍ pro IJáZ/ett s NémeckťllJ. 

sovati podobnou 
zločineckou činnost také v sousední britské Kanadě. Bylo už dříve 
vypravováno, jako odkrytí velké části takovýchto německých a ra
~w.usk?y-u}1yersk1cl1 in~r~k se zasloužil E:1J. Voska a jeho taj~ý proti
splOnazm cesky komltet. Tato postup na odbalení měla nejen za ná
sledek, že washingtonská vlada vynutila si na Německu a Rakousko
Uhersku, ~e přední strůjci zločinných podniků bylis americké půdy 
o.dst:aně~l, nýbrž podstatně působila také na obrat smýšlení ame
nckeho Ildu ve prospěch Dohody. Tím bylo připravováno a utvr
zováno v americké veřejnosti Přesvědčení) že Amerik.a musí opustiti 
neutralitu a ve prosPěch demokratické myšlenky i svjch zajmů účastniti se 
činně války proti Německu. 

. Rozl-:odující pro vstup Spojených států do války byl další vjvoj 
ponorkove války. V únoru 1916 Německo opět zostřilo ponorkovou 
válku, a o měsíc později s potopenou anglickou lodí SussexemH 

b 1
, )) 

za ynu 1 zase američtí občané. Z Washingtonu zazněl proti Ně-
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mec1w ještě ostřejší hlas než po potopení "Lusitanie" a president 
\lV"ilson hrozil přerušením diplomatických styků. Důrazný protest 
tentokráte v Berlíně působil, aspoň na nějaký čas. Potají nepřestalo 
však Německo přísti intriky a snažilo se zejména vzbuditi válku 
mezi Spojenými státy a Mexikem, ale i nyní byly osnované plány 
včas odhaleny. Důležitou událostí byla opětná volba Woodrova 
\lV"ilsona presidentem Spojených států v listopadu 1916. Chvíle 
velkého rozhodnutí nadcházela. 

Odpověď Dohody, kterou na notu Ústředních mocností z 12. 

prosince 1916 odevzdal 30. prosince 1916 ministr Briand americ
kému vyslanci v Paříži-čtE jsmeo ni podrobněji v předešlé kapi
tole-, rozhodným odmítnutím úskočné nabídky míru přinesla Ně
mecku hořké zklamání. Podle názorů vojenských vůdců Německa 
_ Hindenburga, Ludendorffa a Tirpitze - zbývala poté k ně
meckému vítězství už jen jediná cesta, neomezenou ponorkovou 
válkou vyhladověti a zničiti Anglii. Německá admiralita zaručo
vala, že v několika měsících bude tak Anglie úplně pokořena a 
válka rozhodnuta ve prospěch Německa. Dne 9. ledna 1917 přes 
protesty některých německých politiků, kteří správně tušili osud
nost chystaného kroku, neodvratně zpečeťujícího úplnou prohru 
Německa, padlo rozhodnutí, aby byla zahájena neomezená ponorková 
válka; Rakousko- Uhersko pak pod vlivem svých vojenských kru
hů, jmenovitě Conrada z H6tzendorfu, toto rozhodnutí schvá
lilo 24. ledna 1917. Dne 31. ledna 1917 odevzdal pak německý 
vyslanec ve Washingtoně americké vládě notu, jíž se oznamovalo, 
že od 2. února budou všechny lodi, ať spojenecké či neutrální, 
ve válečném pásmu bez předchozí výstrahy torpedovány a po
tápěny. To přimělo americkou vládu k rozhodnému kroku. 

Na den J. února 19IJ bylo svoláno Národní shromáždění (kon
gres) Spojených států k památnému zasedání. Před poslance a se
nátory předstoupil president Wilson a oznámil, že Spojené stáfJ' 
přerušují s Německem diplomatické sfJ!ky. Měla to býti vážná výstraha 
Německu před vypověděním války. Toto rozhodnutí bylo při-· 
jato kongresem s nadšeným souhlasem. Německo - opakuje se 
tu situace z počátku války, když byl v sázce vstup Anglie do vál
ky -, počítajíc s rychlým zničením Anglie a s válečnou nepřipra-
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veností Ameriky, nezaleklo se však ani této hrozby a setrvalo při 
svém rozhodnutí. Zakrátko mezi potopenými osobami a loďmi 
byli také občané američtí a americké lodi. V druhé polovici března 

Vrchní velitel amerického t'ojska generál Pershing se svjm štábem na palubě lodi Invicta 
na ceJ'tě do Francie. 

rozhodl se president \lV"ilson k poslednímu kroku. Nálada ohromné 
většiny americké veřejnosti, která byla podrobně informována také 
o jiných zločinných rejdech Německa proti Spojeným státům, 
byla rozhodně protiněmecká. Dne 2. dubna I917 navrhl president 
\lV"ilson kongresu, aby byla Německu vypověděna válka; jeho 
návrh byl přijat zdrcujíci většinou jak v senátě, tak v sněmovně 
poslanecké. V důsledku tohoto zmocnění vJ'Pověděl president Wilson 
jménem Spojenjchstátů 6. dubna 1917 Německu válku. Vzor Spojených 
států působil pak mocně i na ostatní státy v americkém zemědílu, 
z nichž značná část buď rovněž vypověděla Německu válku, nebo 
aspoň přerušila s ním diplomatické styky. 

Obrázkové děíiny naší samostatnosti 4L 

.~ 
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Spojené státy vstupovaly do války v době, kdy vítězství ruské 
revoluce bylo dokonáno. Bylo jim ušetřeno státi se spojencem 
Ruska carského, absolutistického, které svým vládním systémem 
bylo pravým protinožcem demokratické Ameriky. Vstup Ameriky 
do války utvrdil ideový charakter světové války, jenž se projevil 

Císař Kare! J. v etapě na italském bojiJti. 

již v odpovědi Spojenců z 10. ledna 1917 na \XTilsonovu výzvu: 
proti autokratickým a zpátečnickým Ústředním mocnostem bo
juje světová demokracie) usilující ve svém duchu o nový pořádek 
v Evropě a přinášející svobodu všem utlačovaným. Byla to mocná 
posila také pro československý odboj proti Rakousku- Uhersku. 

Podivuhodná byla energie, kterou Amerika vyvinula od 
prvního dne, kdy se octla s Německem ve válečném stavu. Vláda 
byla zmocněna postaviti velkou armádu (do výše 5 milionů mužů) 
- zavedena branná povinnost podobně jako v Anglii předešlého 
roku - a započato ihned se stavbou velkého počtu nových lodí, 
které by přepravovaly vojsko a válečný materiál do Evropy. Veli-
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telem amerických sborů byl jmenován generál Pershing) jenž s prv
nim americkým sborem přistál v polovici června r. 1917 na půdě 
Francie. Organisační schopnost Ameriky překonala velmi rychle 
všechny překážky a úspěšně přemohla také následky německé 
ponorkové války. Když v říjnu r. 1917 vstoupilo do francouz
ských zákopů po prvé americké vojsko, bylo již patrno, že na
děje, které německé vojenské kruhy skládaly v neomezenou po
norkovou válku, zklamaly. Ponorková válka způsobila sice Spo
jencům a zejména Anglii citelné ztráty hmotné i na životech, 
nemohla však přivoditi zhroucení Anglie. Vojenská pomoc Spo
jených států na evropském bojišti, která od podzimu r. 1917 kaž
dým měsícem pronikavě stoupala, přinášela Dohodě v;lmi cennou 
pomoc nej~n hmotnou, ale také mravní. A Dohoda obou těchto 
pomocí potřebovala nemálo. Jejímu prostředí nebyla po celý rok 
1917 cizí myšlenka, aby zdolání Německa bylo zajištěno tím, že 
by byl s Rakouskem- Uherskem uzavřen zvláštní (separátní) mír. 
O rychlé uzavřeni míru usiloval pak především nový rakousko
uherský císař Karel 1. 

TAJNA JEDNANÍ CÍSAŘE KARLA 1. O MÍR 

SE STATY DOHODY 

Přes to, že v lednu 1917 prohlášenim Dohody o osvobozeni 
Cechoslováků dosáhl československý zahraniční odboj znameni
tého politického úspěchu, záviselo uskutečnění tohoto velkého 
slibu na dalším průběhu války, na rozhodné porážce Německa a 
Rakouska- Uherska. Leč právě r. 1917 se zdálo, že síly Francie 
k pokračování boje jsou nebezpečně otřeseny a rovněž v Anglii 
i v Italii se přihlásila krise politická) která se obrážela také na poli 
válečném a oslabovala vůli, aby válka byla vedena rozhodně a 
důrazně. Po odmítnuti mírové nabídky Ústředních mocnosti 30. 
prosince 1916 a odpovědi presidentovi Wilsonovi 10. ledna 1917 
dostavilo se v zemích Spojenců ochabnutí a zejména ve Francii se pro
jevila nervosita a dočasná ztráta sebedůvěry jak v širokých vrstvách 

.' 
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obyvatelstva, tak v rozhodujících kruzich politických, kterýžto stav 
se přenesl i do vojska. 

V takovémto prostředí nalézala přirozeně vlídného přijeti myš-

Generál Nivelle v městě 1\Toyonu. 

lenka, aby svízelné postavení Spojenců bylo ulehčeno osamocením 
Německa, i ehož by bylo dosaženo tim, že by byl s Rakouskem-Uher
skem uzavřen zvláštní mír. Plánu separátního míru s Rakouskem
Uherskem, horlivě podporovaného austrofilskými kruhy v spoje
neckých zemich, vycházely vstříc mírové snahy císaře Karla 1., 
který od počátku r. 1917 v obavě o budoucnost habsburské mo
narchiea svého rodu jednal tajně se státy Dohody. Tyto plány 
předpokládaly ovšem zachováni rakousko-uherské říše, třebaže 
jak v i ejim vnitřním složeni} tak v zahraniční politice mělo dojiti 
k pronikavým změnám, zejména pak měl býti zcela rozvázán 
dosavadní její spolkový, ve skutečnosti vasalský poměr k Ně-
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mecku. Takovéto úmysly, jak patrno, se naprosto rozcházely 
s revolučním programem československého odboje, jehož základ
ním článkem bylo úplné rozbiti Rakouska- Uherska, a tudíž nebez-

('eskosloveflftí dobrovolníci na dovolené vPafíŽt, flálJftět·ou tf p. Bozil101Ja (I4. červel1ce I5'I7). 

pečně ohrožovaly jeho úsilí po osvobození českoslúvenskélo národa. Toto 
nebezpečí potrvalo dosti dlouhou dobu, vice než rok. Politické 
vedení našeho zabraničního odboje snažilo se ze všech sil je od
:~~titi jedna!~ ;~~r-:ralým působením na spojeneckou veřejnost a 
JeJI rozhoduJ1CI clnltele a soustavným vyvracením austrofilských 
tvrzení, jednak pak rozmnožováním mra'vnich a politických' zá
vazk~ Dohody k československému odboji. 

Unava Z války} která ser. 1917 projevila ve Francii, bylapocho
pitelná. Od počátku směřoval hlavní útok německý proti Francii 
a na ní také leželo z nej větší části těžké břemeno obrany rozsáhlé 
západní fronty, která většinou probíhala francouzským územím. 
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Pomoc anglická nemohla býti početně příliš vydatná, poněvadž 
teprve r. 19I6 nahradila Anglie svůj starý systém dobrovolnický 
všeobecnou brannou povinností. Oběti, které přinášela na živo
tech Francie, v níž od druhé polovice XIX. století přibývalo ve 
srovnáni s ostatními evropskými státy obyvatelstva poměrně 
málo, byly ohromné a - jak se mnohým zdálo - neužitečné, 
když všechny snahy o vytlačení německé armády z Francie končily 
nezdarem. A i mimo bojiště doléhaly na francouzské obyvatelstvo 
důsledky války čím dále tím citelněji, zejména stoupající drahotou 
a nedostatkem zboží, což byl z velké části následek německé po
norkové války; také Francie měla své "keťasy", kteří se nemírně 
obohacovali na účet širokých vrstev. Výsledkem těchto poměrů 
byly nespokojenost a zklamání (defaitistická nálada), otřásající ne
bezpečně bojovností francouzského lidu, které podporovala paci
fistická propaganda, pracující namnoze v německých službách. 

Obětí nervosity francouzské veřejnosti se stal v prosinci r. 1916 
sám maršál ]offre, jehož jméno bylo nerozlučně spojeno se zá
chranou Francie r. 1914. Na jeho místo vstoupil generál Nivelle, 
stoupenec útočného rázu války, ač se proti jeho názorům, které 
byly sdíleny Anglií, uplatňoval zásadní odpor nejen v kruzích 
vojenských (generál Pétain), nýbrž i občanských (ministr války 
Painlevé). V tomto neklidném a nejistém ovzduší připravoval 
generál Nivelle novou ofensivu. Dříve však, než mohla počíti, 
ustoupilo německé vojsko bez boje ze svých postavení, nejvíce 
vysunutých, na tak zvanou Hindenburkovu linii (v březnu 1917); 
kraj, který opustilo, zpustošilo podle stanoveného plánu strašlivým 
způsobem. Dobrovolný ústup Němců byl známkou toho, že ně
mecké vojsko počalo trpěti citelným nedostatkem muž~t.va. T~
prve poté začal útok Spojenců. Dne 9. dubna 1917 vyraz1l1 Angh
čané mezi Lensem a Arrasem a dobyli v prvním rozmachu po
zoruhodného úspěchu. O týden později udeřila na německé voj
sko také armáda francouzská mezi Soissonsem a Auberivem a 
i ona donutila nepřítele na mnohých místech k ústupu. Leč 
k průlomu německé fronty, jejž ofensiva měla přivoditi, nedošlo. 
Tuhý odpor německého vojska posilovala sama příroda, která mu 
umožnila zejména na pověstné "Chemin des Dames" účinnou 
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obranu, již přes značné ztráty na životech nemohl francouzský 
útok zdolati. Důsledek toho byl, že v druhé polovici května I 9 I 7 
byl generál Nivelle se svého vůdčího místa odvolán a velkorysá 
spojenecká ofensiva byla zastavena. Spojencům nebylo ovšem 

Českoslovenští dobrovolníci Z Cizinecké legie u trosek letadla v úseku l1a Sommě. 

známo, že v té chvili byli Němci takřka u konce svých sil a že 
energické pokračování útoku mohlo přivoditi rozvrat německé 
arrr:ády. 

Zatím však se dostavily známky rozvratu ve .francouzské armádě. 
Zastavení ofensivy, změna ve vrchním velení - Nivelle byl vy
střídán Pétainem -, neklid v zázemí, ohlasy uvolněné kázně 
v ruském vojsku a podvratná agitace německá otřásly nebezpečně 
francouzským vojákem (obecně byl zván: "poilu, chlupáčem"), 
který až dosud projevoval příkladné hrdinství, nezlomného ducha 
'1 houževnatou vytrvalost. Francouzské oddíly odpíraly posluš
nost, vzpíraly se nastoupiti do zákopů, volily si podle ruského 
\CzorU sověty a volaly po míru. Několik neděl se zmítala fran-
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couzská armáda v nebezpečí revoluční křeče, než se generálovi 
Pétainovi podařilo energickými prostředky obnoviti pořádek. 
Ovše:n ani potom nebylo možno pomýšleti na to, aby zastavená 
ofens1va ?~la opět obnovena. Ostatně generál Pétain byl i z jiných 
důvodů Jejím odpůrcem a chtěl vyčkati nejprve příchodu vydat-

Ceskos!ovmJti dobrovolníci Z Cizinecké legie na frontě 11 Verd1lnu. 

nějších amerických posil na francouzské bojiště, které se nemohly 
dostaviti dříve než na jaře r. 19I8. Přes to však nedošlo na západ
ním, bojišti 1~ úplné.n~u klidu, třebaže válečné podniky; podnik
~ute v druh~ P?!OVl~l vT.. :~I7 francouzsk}hn vojskem, měly dle 
Jen omezene. Nlcmene Jepch výsledky byly pozoruhodné. Ze
j;néna pak ke konci srpna a na začátku září I917 vypudily francouzské 
utoky kolem Verdunu Němce z postavení, která jim ještě zbývala 
z úspěchů mohutné jejich ofensivy z r. 1916, a podobně bylo do
byto (ke konci října a na počátku listopadu 19I7) zbytku němec
kých posic u "Chemin des Dames" (pevnost LaMalmaison), takže 
celá nChemin des Damd' se octla ve francouzských rukou. 

S francouzskými boji na "Chemin des Dames" souvisí neroz
lučně legenda; která vznikla v Cechách o J-lavJZé účasti mohutného českého 
sboru na oněch bojích. Legenda ta, rozšiiovaná zejména vroucí básní, 
jejíž počátek zněl: "Na Chemin des DLlllzeJ; hotovo k boji) padesát tisíc 
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jich stojí .. . ", zapalovala r. 1918 jásavou radost srdce národa doma 
- "Chemin des Dames" a Zborov, to byla dvě jména, která 
potvrzovala českému národu, že se tam daleko na západě a na 

Z italského titěk1l po Caporeltu 
(opuJtěné vozatajstvo a příkop) plnj odhozeného prádla a uniforem). 

východě Evropy' bije česká armáda za svobodu utištěné a zha
nobené vlasti. Legenda o české účasti na boji na "Chemin des 
Dames" nadsazovala sice nemálo v počtu bojovníků, nepostrádala 
však zcela historického základu. Nebyl to ovšem padesátitisícový 
český sbor, jenž se účastnil francouzských útoků na "Chemin des 
Dames", a nebylo to také v době Nivellovy dubnové ofensivy, kdy 
čeští vojáci stanuli na její kamenité půdě, přesycené lidskou krví. 
Byl to sbor mnohem menší, četa českých dobrovolníků v Cizinecké 
legii, z~ytek slavné někdy setniny ))Nazdar"; který stál také v těchto 
těžkých chvílích po boku francouzského vojska a jehož skutky 
daly základ vzpomenuté pověsti. 
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Opustili jsme české dobrovolníky po úspěšném jejich boji 
u Belloy en Santerre v če.rvenci 1916, po němž na čas odešli s bo
jiště v oblasti řeky Son/my v Picardii. Vrátili se sem opět v listo

padu roku 1916 a v březnu 
r. 1917 byli tu svědky dobro
volného ústupu německého. 
Uprostřed vysilující práce na 
nápravě škod, způsobených 
Němci hrozným zpustošením 
kraj e - " vesnice roz bité a vy
pálené", popisuje jeden z čes
kých dobrovolníků své teh
dejší zážitky, "sklepy dynami
tem vyhozené, jakož i hlavní 
křižovatky silnic zničené, za
házenéstudněa vo da otrávená, 
koleje na železnici vytrhané, 
všechnystromy podél cest pře
házené v cestu a metr od ko
řene uřezané, menší stromky 

Nástupce CadorntJv generál DiaZ, vrchní velitel i keře ovocné alespoň přesek-
italské armády od porážky u Caporei/a, nuté nebo napolo uřezané"-, 

byli však ke konci března pře
pra,-cni do Champagně, kde generál Nivelle připravoval ofensivu. 
Zde se v druhé polovici dubna r. 1917, roztroušeni po celém 
prvním pluku cizinecké legie, účastnili u Auberive a u Remeše po 
osm dní úspěšně vražedných bojů, v nichž padlo zase šest do
brovolníků (byli pochováni v "Bois Sacré" - "Svatém lese"); 
přišla za ně náhrada (asi 30 mužů) s posílou Cizinecké legie, která 
přibyla z Maroka. Na počátku července r. 1917 bojovali po ně
kolik dní v posicích na "Chemin des Damd' a v srpnu - pod dojmem 
zborovského úspěchu "Ceskoslovenské brigády" - v oblasti ver
dumké. Na všech těchto místech tekla česká krev - "ne z dobro
družství nébo pro cizí chléb, nýbrž z lásky k porobené vlasti". 

Jak patrno, neopravňoval stav na západním bojišti r. 1917 ni
kterak k defaitistické náladě, poněvadž jak francouzské) tak anglic-

TAJNÉ JEDNÁNÍ CÍSAŘE KARLA O MÍR 

ké sbory získaly pozoruhodných úspěchů, nikde nebyly zatlač~ny 
a naopak tísnily německou ar~~du, ~terá yse toho roku ~fe~slvf 
většího slohu neodvážila, VelmI cltelne. Ovsem k vypuzemNerr,cu 
s francouzského území, po němž toužil vysílený francouzs~ý .. h~, 
bylo ještě daleko. Mnohe~ povážl~v~j~í byly vš:l~, událoStl F,ne, 
k nimž došlo mimo Francll. Bude Jeste podrobneJ1 vypravovano 
o tom, jak březno-' 
vá revoluce ruská 
byla pro rychle se 
stupňující rozvrat 
vnitřních poměrů, 
způsobovaný hlav
ně agitací bolše
vickou, začátkem 
konce účasti Rus
ka ~a světové vál
ce, čímž postavení 
Německa se velmi 
ulehčovalo, poně
vadž velkou část 
s vého vojska moh
los východnífron

Z italského útěku po Caporet/tI (opuštěné automobil)'), 

ty přesunouti na ,. , 'v , 

západ a pomýšleti tu novým velkým útokem vynUtlt.l Sl v~tezstvl 
nad Francií a AnO'lií. Nemalé obavy pak vzbuzovala 1 !talte: 

V době, kdy ~e Nivellova ofensiva zastavila u ,,~bem~n des 
Dames" začal (12. května 1917) generál Cadorna desatou bitvu ~a 
Soči} kt~rá přinesla italskému vojsku ně!d~~é n:í~tní úspě~~y, nI
koli však blavni cíl boje - Terst, a o ctyr1 meSIce )Jozd~J~, ~o,u
časně s francouzskými boji kolem Verdunu, začala z l~alske lnlcla~ 
tivy na Soči bitva jedenáctá; také ta přinesla,Italů~ Jen 0;n~ze.ne 
zisky, nikoli rozhodnutL Rakou~k?-.::herska v ~rmada ~~:~ll~ s~ 
však italským útokům již jen s ne)VetsIm napetIm a v pnstl bltve 
hrozila jí úplná porážka. V pocitu slabosti obrátil se císař Kar~l 1. 
a rakousko-uherské vrchní velení s prosbou o pomo~ do Be:hna, 
která jim nebyla odepřena. Úplný rozvrat Ruska v teto dobe do-
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voloval Německu počítati s určitostí, že bude moci podniknouti 
na jaře r. 19I8 rozhodný útok na západním bojišti, a německé 
vrchní velení si přálo, aby útok ten nebyl rušen se strany italské. 
Německý plán byl podporován podobným stavem italského vojska 
a italského zázemí, jaký se projevoval ve Francii. Také v Ita1ii rostl 
z několika důvodů neklid, jenž po vážlivě oslaboval italskou odol
nost a chuť k dalšímu válčenÍ. K obtížím zásobovacím přistupovala 
obratná německá propaganda a podvratné vlivy ruské revoluce. 
Za těchto poměrů byl zahájen 24. října 1917 prudký německo
rakouský útok u Caporetta (Kobaridu), který vedl k zdrcující po
rážce italské armády. V divokém zmatku prchalo italské vojsko, 
zanechávajíc v německých a rakouských rukou množství váleč
ného materiálu a zajatců do nitra Italie. Teprve na řece Piavě, dík 
rychlé pomoci francouzské - sám náčelník francouzského gene
rálního štábu generál Foch rychle spěchal do Ita1ie - a anglické, 
jakož i odvolání německých sborů s italského bojiště, zastavil se 
divoký útěk rozvrácené italské armády, nad níž převzal v této 
chvíli vrchní velení generál Diaz. Nechybělo mnoho a italská po
rážka se mohla změniti v úplnou katastrofu. Porážka měla ovšem 
i světlé stránky. Otřásla italskou veřejností, potlačila rozvratné 
směry a utužila vůli pokračovati ve válce až do úplného vítězství. 
Výrazem toho bylo zejména, že se utvořila všenárodní vláda 
s Orlandem v čele, která chtěla k tomuto cíli pracovati se vší roz
hodností. Z porážky vyplynulo pro celý spojenecký tábor poučení, 
které ostatně vyplývalo již z jeho předchozích vojenských pod
niků, že jest nutno říditi všechny válečné operace jednotně. Na 
počátku listopadu r. 1917 došlo na schůzce vůdčích osobností 
Anglie, Francie a Italie v Rapallu k zřízení " Vrchního válečného 
výboru Spojenců" se sídlem ve Versaillích jakožto nejvyšší vo
jenské instance Dohody; v čelo společného generálního štábu spojeneckého 
byl postaveJZ francouzskj geJZerál Foch. Prospěšnost tohoto rozhodnutí 
mohla ovšem ukázati teprve budoucnost. 

Ve všech těchto a i mnohých jiných událostech se obrážela 
povážlivá voj enská a politická krise dohodového s věta, která byla 
úrodnou půdou pro myšlenku - hovořili jsme o ní již na počátku 
této kapitoly -, aby Dohoda uzavřela zvláštní mír s Rakouskem-
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Uherskem. Byl to ovšem také výsledek toho, že vůdčí osobnosti 
v zemích Spojenců nejen nebyly ještě naplněny pevným rozhod
nutím, že Ralwusko- Uhersko má býti zničeno, nýbrž podléhaly 
namnoze důvodům, které zdánlivě činily další trvání Rakouska
Uherska potřebné, ba nutné i pro Dohodu. Za největšího a nej
nebezpečnějšího svého nepřítele jak 
po stránce vojenské, tak i politické 
a hospodářské pokládala Dohoda Ně
mecko, kdežto v Rakousku- Uhersku 
byla ochotna spatřovati spíše jen sve
dený nástroj německé politiky. Ne
znamenalo to ovšem, že se Dohoda 
smiřovala s Rakouskem- Uherskem tak, 
jak bylo, domnívala se však, že po ně
kterých reformách ve prospěch Slo
vanů bude nejen schopno dalšího živo
ta, ale přímo prospěšno pro zachování 
evropské rovnováhy. 

Tento příznivj názor o Rakousku
Uhersku, značně rozšířený v kruzích 
spoj eneckých, byl pak nemálo pode- Sixtus Bourbomký. 

přen nastoupením císaře Karla 1. Půso-
bilo nejen to, že rodina císařovnina byla před válkou v hojných 
stycích se světem francouzským a italským, nýbrž i neskrývané 
protipruské smýšlení císařovny Zity, jímž byl naplněn též císař 
Karel 1. Na vábu padalo konečně, že po nastoupení císaře Karla 1. 
dostavily se jisté příznaky obratu také ve vnitřní politice rakousko
uherské monarchie, které vzbuzovaly dojem, jako by nadchá
zelo období spravedlivějšího režimu pro národy dosud potlačené. 
K těmto příznakům bylo počítáno nastolení hraběte Clam-Marti
nicejako rakouského ministerského předsedy a hraběte Otakara 
Czernina jako ministra zahraničních věcí (20. a 22. prosince 1916), 
kteří budili - ve skutečnosti ovšem falešně - dojem "českého" 
vládního kursu, stejně jako odstranění arcivévody Bedřicha jako 
představitele násilnického vojenského režimu a Co nradaz Hotzen
dorfu, jehož místo náčelníka rakousko-uherského generálního štábu 
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bylo obsazeno baronem A. Arzem, i zmírnění protičeského pro-
následováni. . 

Za ~,ako:~ch~o ~k<?lno,s:i zaháj~ císař Karel 1. jiŽ v lednu IJIl 
s FranC!! taJne mlrove Jednant; do nehož byl zasvěcen také hrabě 
Czernin, prostřednictvím svébo švagra Sixta Bourbonského) který 

byl důstojníkem v 
belgickém vojsku. 
Když první jeho 
ná vrh (obsahoval 
zejména podmin
ku, že rakousko
německý spolek zů
stane zachován) byl 
Francií zamítnut, 
odebralse Sixtus na 
žádost své sestry, 
císařovny Zity, p:ií
mo do Vídně, kde 
vyslechl Czerni
nův výklad a od-

z italského útěku po Capore/tu, kudž pro presiden-
ta francouzské re

publiky Poincaré odvezl tajný dopis císaře Karla 1. V němžse žádalo 
aby Spojenci zachovali rakousko-uherskou mon~rchii nedotčenu' 
a slibovalo zakročení ve prospěch spravedlivých nároků Francie n~ 
Alsasko a Lotrinsko u vlády německé. Dopis císaře Karla se stal 
pře~mětem jednání na společné konferenci Anglie, Francie a 
Itahe, na níž však zástupce Italie ministr zabraničních věcí baron 
Sonnino <:dmítl upustiti od Terstu a Dalmácie. Nato princ Sixtus 
znovu odjel ,(v první polovici května r. 1917) do Vídně, kde císař 
!<arel, 1. proJevov~l ochot~ odstoupiti Italii za náhradu územi ryze 
ltalske a zaslal preSIdentovI francouzské republiky nový list. Kdežto 
aŽyd~sud ybyla řeč o míru, jej~ by uzavřelo Rakousko- Uhersko spo
lecne s Nemeckem, byla nym nadhozena možnost separátního míru 
Rakous~a-Uberska spohodou. Leč další jednáni se na tomto~áldadě 
nerozvlnulo, takže SIxtovO zprostředkování skončilo bez úspěchu. 
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Současně s tímto jednáním docházelo k mírovým pokusům 
prostřednictvím i jiných osob, které se děly nejvíce na půdě švý
carské, ale též v Holandsku a ve Švédsku. Leč i tyto pokusy, které 
prozrazovaly náladu jak vídeňského dvora a hraběte Czernina 
(ten byl v této době přesvědčen, že Rakousko- Uhersko musí sjed
nati mír co nejdříve, poněvadž dalšího válčení pro svůj vojenský 
a vnitřní stav nesnese, a proto také usilovalo to, aby bylo navá
záno jednání též s Ruskem), tak neutěšené poměry rakousko
uberské, skončily bez úspěchu. Přední příčina nezdaru spočívala 
v tom, že Rakousko- Uhersko záviselo zcela na Německu, od něhož 
se nemohlo a nechtělo odtrhnouti. A Německo, spoléhajíc na účin
ky ponorkové války a na postupující rozvrat v Rusku, nechtělo 
ani slyšeti o míru, jenž by byl spojen s ústupky s jeho strany. Ně
mecké vrchní vojenské velení, které úplně ovládlo politiku ně
mecké říše, se stále domnívalo, že bude diktovati "německý" 
mír, který upevní nadvládu Německa nad světem. 

PROJEV ČESKYCH SPISOVATELŮ 

A STATOpRAvNÍ PROHLAšENÍ ČESKÉHO SVAZU 

Z 30. KVĚ TNA 1917 

Prohlášení českých politických stran v Cechách a na Moravě 
z 19. listopadu 1916, jímž se oznamovalo utvoření "Národníl~o 
výboru" v Praze a "Ceského svazu", prohlášeni, které se vyslo
vovalo pro habsburskou dynastii a pro Rakousko- Uhersko, bylo 
bolestným dokladem toho, že se cesty českého národa a jeho politic
kých zástupců rozešly. Zatím, co nejméně devadesát procent národa 
nechtělo s Rakouskem- Uherskem míti nic společnébo a zdravým 
svým instinktem pocbopilo správně smysl českého národního ži
vota, značná část českých poslanců smýšlela nebo aspoň jednala 
opačně. Ztratila tím ovšem veškeru důvěru v národě, který svou 
hlubokou víru v konečné vítězství Dohody a svého osvobozovacího programu 
opřel především o mravní hodnoty; jak je vyjadřovala česká kultura 
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v přítomnosti a minulosti. Nikoli čeští poslanci, kteří byli sesku
peni kolem mísy, naplněnéčočovicí oportunismu a malověrnosti, 
a v zdánlivě střízlivém posuzování okamžité skutečnosti nevy
ciťovali příchodu nové doby, nýbrž představitelé české národní 

kultury, čeští spisovatelé - bá
sníci, romanopisci a vědci -
a čeští umělci byli skutečnými 
vůdci národa a pravými mluv
čími jeho snů a tuh, zaplašo
vateli malodušnosti a posilo
vateli v doufání. Jako by se za 
s větové války zase vrátila do ba 
první polovice XIX. století, 
kdy v českém písemnictví a 
umění byl spatřován vrcholný 
výraz národního úsilí a ne
klamný ukazovatel národních 
cest. Národ zůstal věren sobě, 
své tradici, jak ji vytvářeli po 
staletí jeho největší duševní 
pracovníci. 

Chápání a zmímání celého na
šeho písemnictví a všeho našeho 

Alois Jirásek. umění se za světové vál~y nadmíru 
prohloubilo a utrpením proná

sledování jakož i úzkosti očistilo. Co ve všedním shonu předváleč
ném zůstalo před čtenářem skryto, nyní vystoupilo a promlu vilo -
stejně srozumitelnými byly jinotaje a narážky, k nimž se pro krutou 
censuru byli nuceni uchylovati spisovatelé a básníci za války. "Se 
zvýšeným zájmem otevíráme - jak v posledním roce válečném 
napsal jeden význačný literární kritik český - knihy z dob našeho 
probuzení a sledujeme politické zápasy, jež bylo vésti našim otcům 
a dědům. Hesla tehdy pronášená nabývají pro náš nynější sluch 
mnohem závažnějšího přízvuku, slova, jimiž byly v oněch minu
lých generar1ch vyjadřovány stesky, touhy a naděje národ~, vře
zá vají se nám do myslí se zostřený'm obrysem a dalekosáhlejším 

Českoslovenští dobrovolnici bo/ují po boku dobrovolníků srbskjch tJ Dobrudži 'na podzim r. 1916. 

Ol-rázko\é dě:iny naši samostatnosti; 42. 
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významem. Neboť teď, pravíme si, stojíme na samém: prahu toho, 
co se jim zdálo dalekým a nedostižným ... " Hlad po knize se stal 
všeobecný. Nebyl to však jen výraz touhy po útěku nad neutě
šenou přítomností, po zapomenutí všech strastí duševních a 
hmotných, nýbrž byl to také 
- a to na prvním místě - vf
raz hledáni pevné opory mrav
ní. Ceská kniha vstoupila jako 
denní utěšovatelka do domác
ností, kde předtím byla jen 
řídkým hostem. Sklady knih
kupecké se prázdnily, spisy, 
jichž předtím nikdo nečetl, 
byly roz~brány. A nová vydání 
setiskla:.-s pokračující válkou 
na horším a horším papíře -, 
aby rychle přecházela v dych
tivé ruce čtenářů. Ctlo se 
doma, čtlo se v nemocnicích, 
čtlo se v poli; čtli naši zajatci, 
čtli naši legionáři. Všichni 
hledali v české:: knize posily 
a všichni ji také nalezli. Ctli 
se horlivě i básnícia spisovatelé Eliška Krdsnohorskd. 

směrů překonaných, neboť čtli 
se ne tak pro uměfecký výraz, jako pro vyjádření národní myšlenky. 
Literatura z doby obrozenecké, která zdánlivě neměla předtím národu 
obrozenému již co říci, byla vytažena ze zaprášených koutů knihoven 
a pročítána se zájmem a pochopením. 

Z českých spisovatelů objala láska národa v těchto dobách 
nejvíce Aloise Jiráska. "Tento veliký spisovatel národní stal se za 
války příkladem nebojácnosti. V jeho osobě, v jeho díle i v jeho 
chování za války byla ztělesněna tradice národa, smysl národní 
minulosti dávné i poslední, smysl národního úsilí o vlastní stát a 
národní hrdost deklarantů. Jeho, Temno', dopsané právě před 
válkou, bylo námi ~teno bez odd echu a symbol jeho ztužoval náš 
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vzdor. Jeho ,Husitský král', censurou zastavený ve feui1letonu 
,Národní politiky', připomínal národu, očekávajícímu obnovení 
~~mostatr:osti, že~íval ~vého krále. Jeho romány staly se lidovy rLi 
cltankamlve vlasu a neJdražší četbou našim vojákům v cizině .... 

Kdyby jediný z vůdčích poli
tiků, kteří byli na svobodě, byl 
projevil Jiráskovu neohrože
nost, byl by se nepochybně 
stal vůdcem národa." Z ostat
ních pak jeho románů nejvíce
bylo čteno "Bratrstvo", mo
hUÚlá epopej válečné a mravní 
sílycčeské v době husitské, jako 
vůbe<,: 'vzp o mínky na h usits tví, 
zejména pak na třinejtnohut
~~jší . jeho postavy -. . Husa! 
Zižku a Komenského-' .byly 
velmi mocné a živé (z mnoha 
dokladů stačí tu ukázati na to , 
jak se český lid za války u vel
kém množství shromažďoval 
6. července u Husova pomníku 
na Staroměstsl\:ém náměstí)~ 

Adolf Heyduk. Vzpomenouti všech spiso-
vat~lů a jejich děl, která za vál

kypotěšóvala, povzbuzovala a nezničitdnou věrou naplňovala český 
národ, znamenalo by vypočísti valnou část českého novodobého 
písemnictví. 

Jak mocnou posilu podávala díla spisovatelů a básníků zemře
lých, zejména politické spisy Fr. Palackého, vlastenecky revoluční 
verše Jana Nerudy a Svatopluka Cecha a láskou k rodné půdě dý
šíd sloky J. V. Sládka! Tím spíše pak v služby osvobozenecké 
myšlenky vstoupili básníci a spisovatelé žijící. K osmdesátým na
ro~~ninán; nestora, českých básníků Adolfa Heyduka (1915) posílá 
Elzika Krasnohorska tento pozdrav: .. 
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" ... Dožij konce osudných všech zlob 
a s národem Svým jara lepších dob, 
a ť květy ve Svém věnci ještě zmnožíš 
a vlasti vítězně jej k nohám složíš!" 

A pod dojmem ruské revoluce věnoval opět F. S. Procházka 
Elišce Krásnohorské tyto sloky: 

,,' ..................... Století 
zima byla v chalupě i v duši. 
Rdí se východ, čas je letěti 
jitřně, slavně. Slyš, jak srdce buši! 

V horách naslouchajíc stráž tam stoji, 
k uchu dlaň si dává zas a znovu, 
k životu jak zpívá již, ne k boji, 
slyší fanfáru znít Smetanovu." 

Stejnou naději a víru vyjadřovaly verše Ant. Sovy, jenž apo
strofoval Prahu (ve sbírce "Zpěvy domova"): 

"Věz, pravý život tvůj s bouřnými lesky všemi 
vtrhne a vpadne zítra, památného rána: . 
Svoboda mladá v krvi vykoupaná 
až půjde tvými ulicemi ... " 

Zvlášť citlivým k malomyslnosti a doufání českého života za 
války byl Viktor Dyk, jenž srozumitelně pro české oči napsal 
v básni "Na hrob neznámého" (sbírka "Anebo"): .... 

),Začarovaný prolomil jste kruh 
a Oblomovů zbyl se mdloby škodné. 
Hrd, pospíchal jste splatit čestný dluh 
života svého zemi svojí rodné. 

Pod vzdálené jste země oblohou 
snil o domově, o krásnějším žití. 
Bil jste se za ty, kteří nemohou, 
a za ty, kteří nechtějí se bíti ... 
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Vy mladistvý však upíral jste zrak 
do budoucnosti, jež je nedohledná. 
A řekl jste, když síru soptil drak: 
"Je život jeden. Povinnost je jedna." 

V té době krisí, v době katastrof, 
šel jste a zašel v mladém, krásném spěchu. 
Své strofy kladu na neznámý rov. 
Dobrou noc, muži! Spěte ve cti, Cechu." 

Básníci a spisovatelé nejrůznějšího věku a směrů vytvořili ne
rozborný šik, z něhož přecházela síla na celý národ. Velká věc, za 
niž bojovali proti maloduchosti, propůjčovala jejich peru mimo
řádné vroucnosti, naléhavosti a pevnosti. V této jednotné frontě 
stáli staří -Ant. Klášterský) Jan Rok:.yta) J Sv. Machar - jako mladší 
- K. Toman a Petr Křička -, stejně Arnošt Procházk.a s "Moderní 

revuí" jako kruh "Lumíru" 
(redaktor V. Dyk) s O. Fische
rem) St. Lomem aR. [Veinerem. Jak 
mocně zapůsobil na prknech 
"Národního divadla" Theerův 
nFaethon(() hra s antickým 
námětem, která se proměnila 
v symbol českého odboje proti 
Rakousku: "K Diovi doletím. 
S trůnu ... setru jej ... Lid
stva i země okovy rozbiji." 

A jako veršea beletrie, pli
sobilostejně revolučně divadlo. 
I tu v čele byly Jiráskovy diva
delní hry "Jan Hus" a "Jan 
Zižka" (a v nich v titulních ro
lích nezapomenutelný Vojan). 
Mocné dojmy vzbuzovaly hry 
staré, Stěpánkův "Cech a Ně-

F. S. Procházka. mec", Tylův "Pražský fla-
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roendr" a "Fidlovačka" - nezapomenutelné byly dojmy, když 
se slepým zpěvákem na prknech Vinohradského divadla zpí
vali národní hymnu "Kde domov můj" všichni návštěvníci di
vadla, pohnuti k slzám. V hudbě pak místo Jiráskovo zaujal 
Bedřich Smetana, jehož tóny zněly revolučností dříve nepoznanou 
a nechápanou. Jak utěšivě a povzbudivě zněla Smetanova mo
hutná symfonie "Má vlast", jak hluboko zachvěla srdcem v Sme
tanově nesmrtelné "Libuši" Libušina věštba "můj drahý národ 
český neskoná, on pekla hrůzy slavně, slavně překoná". A jak 
mocné dojmy zanechávalo celé ostatní Smetanovo dílo na poli 
hudby operní a zpěvu sborového (nelze tu nevzpomenouti cyklu 
Smetanových sborových písní, jejž uspořádal pražský "Hlahol", 
a z něho zejména strhujících "Tří jezdců" a "Ceské písně"). 
Zatím, co censura mohla rdousiti české slovo tištěné a mluvené
jak někteří čeští spisovatelé za války za svou revolučnost trpěli 
v rakouských žalářích, bylo už pověděno --, hudbu národu vzíti 
nemohla. A obraz náš byl by 
neúplný, kdyby nebylo v něm 
připomenuto i mocného revo
lučního vlivu Musy formou 
sice lehčí, ale v opravdovosti 
dle si nezadávající Muse váž
né: Bassových "Letáků", Haš
lerových písniček a výstupů 
Ferencových, která sestupo
vala k nejširším vrstvám lido
vým a z nich, z lidových vtipů, 
brala namnoze své podněty. 

Rozněcujíce a utvrzujíce 
myšlenku odboje v českém 
národě, cítili čeští spisovatelé 
nutnost vystoupiti proti opor
tunistickému a rakušáckému 
směru mezi českými politiky, 
jenž v listopadu r. 1916 do-
sáhl vítězství. Chtěli zameziti, Viktor Dyk. 
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aby čeští poslanci nekompromitovali zahraničního odboje a ne
zničili dila, započatého s takovou námahou a s takovou láskou pro 
lepší příští našeho národa. Podnět k tomu vyšel od spimvatele 
Jaroslava KvaPila) člena "Maffie", a v lednu 1917 byl sepsán mla
dým dějepiscem J. Heidlerem projev nedůvěry k českým poslan
cům, jenž měl býti podepsán šesti nejstaršími českými spisovateli 

Edvard Vojan. 

a odevzdán předsedovi "Národní
ho výboru" dru Mattušovi. Bohu
žel však tento úmysl, jehož účelem 
bylo zachrániti čest českého národa 
před cizinou a před sebou samým, 
nemohl býti proveden. Dříve než 
se sešly potřebné podpisy - při
pravený projev byl již podepsán 
Aloisem Jiráskem, Adolfem Hey
dukem a Janem Lierem -, došlo 
k tomu, čemu čeští spisovatelé 
cbtěli zabrániti, k neblahým pro
hlášením "Ceského svazu" z 24. 
a 3I.ledna 1917. 

Rozhořčení, i ež se zmocnilo čes
kého národa z vystoupení "Ceského svazu", sdílell na prvním 
místě čeští spisovatelé. Hned v zápětí se spojila část jich, hlásí
cích se sice k straně svobodomyslné) ale zamítajících oportunis
mus politického vedení strany (dr. Tobolka), pod vedením tajem
níka F~antiška Síse k vydávání časopisu }JNároď() jenž počal fy
cbázetl 8. března 1917. Hned v prvním dvojčísle (ze Slováků do 
~ěho přispěl dr. A. Štefánek) se četl projev nedůvěry poslancům, 
J:n:ž se vytýkalo, že "opominuli nejvyšší a nejdůležitější: prohlá
sitl základní r:~áva národní", a od nichž se žádalo, aby hájili zájmů 
náro~a a dbali Jeho vůle. Nový, vlastně obnovený časopis "Národ" 
byl Slce po prvním dvojčísle zastaven rakouskou censurou, ale po 
měsíci opět dovolen a stal se nejpřednějším mluvčím domácího 
?dboje proti Rakousku- Uhersku. Opětné vycházení "Národa" bylo 
Jedním z ohlasů výbuchu ruské revoluce, jejíž působeni na vnid:ní 
poměry rakouské bylo velmi pronikavé. 
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Ruská revoluce z března I917 byla dokladem vítězného po
stupu demokratické myšlenky světové, před nímž rakousko
uherští státníci, ač neradi, nemohli zavírati oči. Nepatřil však 
mezi ně hr. Clam-Martinic) který jako protektor rakouských Němců 
a jejich neomalených žádostí 
byl proti svolání vídeňského 
parlamentu, nebo přivoloval 
k němu jen spodmínkou, že 
dříve budou uskutečněny ně
mecké požadavky jako odmě
na za věrnost Němců k ra
kousko-uherské říši. Clam
Martinic neporozuměl také, 
jaký význam má vstup demo
kratické Ameriky do války. 
Jeho úsilí, trvale uskutečniti 
nadvládu německého živlu v 
Rakousku odloučením Haliče, 
prohlášením němčiny za vý
hradní vnitřní řeč úřední ve 
všech státních úřadech, sou
dech a podnicích, hospodář
ským sloučením Rakouska s 
Německem a novou úpravou Jaroslav Kvapil. 

jazykové, školské a správní 
otázky v Cecbách - hlavní přípravné práce k uskutečnění to
hoto bezpříkladného násilí na českém národu se konaly na vídeň
ské radnici - bylo zmařeno ministrem zahraničních věcí hrabě
tem Czerninem. Czernin byl si dobře vědom toho, že Rakousko, 
potřebující a usilující o mír, nemůže jednati s Dohodou o ukon
čení nepřátelství a současně znásilňovati český národ. V polovici 
dubna vybojoval na císaři Karlovi 1., že se rozhodl upustiti od 
násilnjch oktroyů ve prosPěch německj, na něž naléhal br. Clam-Marti
nic, a 16. dubna 1917 mobl toto rozhodnutí oznámiti proti všem 
dosavadním zvyklostem osobně v rakouské ministerské radě. To 
znamenalo, žese rakouský parlament měl sejíti, aniž by vláda dříve 
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vyplnila německé "předpoklady". Jiným důležitvm následkem rus
ké revoluc? ve vn.itřních poměre~h rakouských-bylo jisté zmírněni 
ce~;uryJ takze novIny mohly psáti o některých otázkách, jichž se 
~nve neby~o vd?voleno a.ni dotknouti. Ovšem i potom k uvolnění 
tlsku bylo leste daleko, Jak svědč.í časté konfiskace českfch novin 

Zahájení Smetanovy vjstavy r. IJIl 
v Národopisném museu v Praze (v Kinského zahradě). 

a časopisů v této době. 
Působil-li ruský pře

vrat pronikavě v úřed
ních rakouských kru
zích - v Uhrách pak 
jeho ohlasem bylo zmí
něné již odstoupení Stě
pána'Tiszy-, Úmhlub
ší byl jeho vliv na českou 
veřejnost. S radostí byl 
uvítán pád carského sa
moděržavía osvobození 
ruského lidu ze stale
tých zlořádů, bránřcích 
jeho rozvoji duchovní-

, v'
O 

mu i hmotnému, vpev-
n~ n~deJ1, že se ruský národ, sám řídící své osudy, vzchopí k ener
glcke~u ;redení války a vytrvá až do vítězného konce, jenž by 
pros~el vsem~ Slovanstvu. Pokračující vývoj ruské revoluce roz
m~ozovalv.ovsem obavy, zda ohromný převrat, jenž uvolnil síly 
nejen tvo71Vé, nýbrž i bořící, neochromí při1iš Rusko, po případě 
nev!!adi Je vůbec z,'poč~u vál~ícíC~1, ná~~~ů a států. Než ať se již 
ru~ka revoluce v'yv1Jela Jakkoli, otrasl Jep výbuch vnitřními po
mery rakouskýmI v základech a na český život působil osvobodivě. 

. Po zmaru plánů hr. Clam-Martinice dostavil se v krátce jeho 
dusledek. Patentem z 26. dubna 1917 byla na 30. květen svoldra 
ř~šsk1 ra~a) kter~ po prvé od počátku války měla poskytnouti poli
~l~~<.ym ~as:ufcum rakouských národů možnost projeviti svobodně 
JeJIch m!nen;. Jak P~~n:~uví však v t,éto os~d~w~ chvíli zástupcové 
naroda ceskeho? VYJadn vskutku vuu a vuh naroda po rozchodu 
s Rakouskem- Uherskem, jak ji prováděl zahraniční odboj s Masa-
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rykem v čele, či vpadnou jí nemužně a nestatečně opět do zad 
Pochopí jedinečnost chvíle, kdy jde nejen o lepší budoucnost, 
nýbrž také o čest národa, či nenapravitelně zničí dílo slibně za
počaté a posvěcené již českou krvi? Tyto bolestné otázky doléhaly 
tíživě nejen na českou veřej-' 
nost doma, nýbrž i na vůdce 
zahraničního odboje v cizině. 

Již tři neděle před tím, než 
bylsvolán vídeňský parlament, 
poslal dr. Beneš se souhlasem 
Masarykovým z Paříže do Pra
hy naléhavé poselství, v němž 
vyložil, jaký musí býti další 
postup českých poslanců, ze
j ména pak, že nikdo z nich ne
smíhájitidalšíhotrvániRakous
ka-Uherska. "Kdyby mohli 
Rakušané říci, že mají právo 
mluvit Vaším jménem, kdy
byste dali loyální prohlášení, 
kdybyste jasně neukázali, že 
jste proti Rakousku, vyrazíte 
nám z ruky poslední zbraň a 
dáváte oprávnění Dohodě uza- Antal Stašek, 

vříti s dynastií (habsburskou) 
separátní mír, do něhož nebudeme moci mluvit." Ještě dříve však, 
než Benešovo poselství došlo do Prahy, počaly se v jeho duchu 
konati v kruhu českého spisovatelstva přípravy, aby bylo uveřej
něno prohlášení, obracejíci se k českým poslancům. Jako před 
čtyřmi měsíci, tak i nyní podnět k tomu vyšel od Jaroslava K va
pila. Jestliže obsah prvního připravovaného prohlášení českých 
spisovatelů tvořila výzva, aby čeští poslanci mlčeli, druhé pro
hlášení žádalo, aby se slova i skutky politických zástupců českého 
národa shodovaly s národními city a vůlí. Novj projev sepsal Jar. 
KvaPil v polovici dubna r. I9I7 a v brzku se na něm shromáždilo na 
220 podpisů nejpřednějších českých spisovatelů a učenců, s Jirás-
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kovým podpisem na prvním místě. Památný tento dokument, pro
hlášeni českjch spisovatelů) jenž byl adresován českému poselstvu na 
tišské radě, jest skvělým svědectvím, jak české spisovatelstvo právě 
v nejrozhodněj ší ch vílí plnilo s vé velké poslání. Prohlášení bylo ode

vzdáno nejprve předsedovi" Ces-
kého svazu" poslanci Staňkovi a 
I7· května I917 bylo otištěno -
censura jej ku podivu propustila 
beze škrtu - v pražském agrárním 
"Večeru". Na písemnou žádost 
Jiráskovu byl pak projev otištěn 
všemi českými listy. Zněl takto: 

"Obracíme se k Vám, pánové~ 
ve veliké době našeho národního 
života, v době, za niž všichni bu
deme odpovídati celým staletím. 
Obracíme se k Vám, k poselstvu 
českého lid u, dobře vědoúce, že 
my, čeští spisovatelé, osobnosti 
v našem životě veřejně činné a 
známé, máme nejen právo, nýbrž 
i povinnost mluviti za rozhodnou 
většinu českého světa kulturního M. Burianjako Přemysl ve Smetanové 

"Libuši" (ze Smetanovjch oslav r. I9I7). a duchovního, ba i za národ, jenž 
sám promluviti nemůže. 

Co nejdříve sejde se říšská rada, a politickému zastupitelstvu 
českého národu naskytne se po prvé za války příležitost, aby s její 
tribuny projevilo všechno, co se dosud projeviti nemohlo ani 
tiskem, ani jiným veřejným způsobem. Zelíme atd, že tribunou 
touto nebude staroslavný sněm království. českého, a výslovně 
prohlašujeme, že pouze sněm tohoto královstvf pokládáme za nejpovo
lanější shromáždění) kde by se mělo o přáních a potřebách našeho 
národa rokovati. Ale sněmu českého tou dobou bohužel vůbec 
není, ~jediným svobodným forem českých poslanců může býti 
prozatím jen říšská rada ve Vídni. Nuže, pánové, aspoň tam buďte 
pravdivými mluvčími svého národa, aspoň tam povězte státu 
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i světu, co váš národ chce a na čem trvá. Aspoň tam splňte svou 
svatou povinnost a zastaňte se českých práva českých požadavků 
v této nejosudovější doběsyětových dějin způsobem nejrozhod
nějším a nejobětavějším, neboť nyní rozhoduje se o českém osudu 
na celá staletí! .. 

Povinnosti své můžete však 
dostáti plnou měrou jen teh
dy, učiní-li s e už předem zadost 
všem konstitučním podmín
kám, jež parlamentní život 
předpokládá. Jsou to nejen 
skutečná volnost shromaž
ďovací před obdobím parla
mentním, aby lidoví zástupci 
mohli vyslechnouti přání a 
stížnosti svých voličů, nejen 
odstraněnínovinářské censury 
ve věcech mimovojenských, 
nýbrž i naprostá svoboda a ne
dotknutelnost všech parla
mentních řečí na říšské radě i 
vtisku-azvlášťarci úplnásvo
boda a nedotknutelnost všech 
volených zástupců lidových. K. V. Rais. 

Řada českých i jihoslovanských 
poslanců byla této svobody, této nedotknutelnosti zbavena, mnozí 
odsouzeni do žaláře, ba i k smrti; jiní internováni, aniž by se po
dnes vědělo, čím se provinili! Politická persekuce rozmohla se po 
dobu války měrou nikdy netušenou, a má-li nastati nový život 
občanský, nezbytný to předpoklad všeho jednání a konáni parla
mentního, je najisto třeba, abyste: především vymohli všeobecnou 
amnestii pro všechny, kdož byli vojenskými soudy z přičin mimo
vojenských a jen politických odsouzeni. Ceský národ nemůže 
nynější delegaci přiznati práva, aby na říšské radě jeho jménem 
mluvila a jednala, dokud se předem nezajisti úplná občanská svo
boda našeho života veřejného! Ale stejným způsobem odporu-
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jeme úmyslu, aby si rakouský parlament, zbavený dnes víc než 
čtyřiceti poslanců, z nichž však polovina je na živu a má na své 
mandáty právo, aby si tento kusý, okleštěný parlament svoje 
mandáty sám prodlužoval: jen lid může mandáty dáti a obnoviti, 
a jen z rukou lidu může český člověk přijmouti politické zastu

pování jeho práva tužeb! 
Tyto touhy a tato práva národa 

českosloya,nského nabývají nové po
silyanového důrazu dosavadnímprů
během světové války, za níž se dostává 
příští Evropě nového, demokratické
ho vzezření, a všecka naše politika 
musí míti stejně veliké, osvobozující 
hledisko, jemuž jest ard z minulosti 
třeba staré české poctivosti,staréobě
tavosti a oddanosti, starého, slavného 
zřetele na čest národa a na soud bu
doucnosti. Tyto krásné vlastnosti pro
jevil český lid svým sebevědomým 
klidem, jejž za ':války přes všechny 

Ferenc-Futurista. svody dovedl zachovávati, aniž mu 
bývalo třeba poslaneckých přikazův 

a politických rad. Tento sebevědomý klid, tento pud sebezacho
vání byly nejzdravějším výrazem našeho národního instinktu -
a toto výmluvné národní mlčení, nezmatené sebevětším útiskem, 
nemělo býti až do skončeni světového zápasu ničím rušeno. Teď 
však se otevírají brány rakouského parlamentu, a politickým zá
stupcům národů po prvé se naskýtá příležitost, aby, budou-li 
chtíti, svobodně mluvili a jednali. Cokoli řeknou a cokoli ujed
nají, uslyší se nejen doma, nýbrž i v celé Evropě, ba v zámoří. 
Na Vás, pánové, jakožto na mluvčÍ českoslovanského národa po
hlížeti budou dnešek i budoucnost, a není sporu, čeho po Vás 
žádají. Program našeho národa je založen jeho dějinami i jeho kmenovou 
iednotností, jeho novodobým politickým životem i jeho právy a 
vším tím, z čeho tato práva vznikla a čím byla svatě zaručena. 
Doba dnešní zdůrazňuje jej do posledních důsledků: zdálo-li se 
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Závěr a první podpisy projevu českjch spisovatelů Z května r. I9I7. 

kdy, že lze jej odkládati nebo omezovati, nutká Vás doba dnešní, 
abyste jej rozvinuli před forem celé Evropy a pak hájili do kraj
nosti, abyste se dorráhali jeho splnění bez výhrad, neboť český lid 



PROJEV ČESKÝCH SPISOVATELŮ A "ČESKÉHO SVAZU" 

se ho nikdy nevzdal, ze srdcí českoslovanských nikdy nevymizela 
víra V slavné příští jeho splnění! . 

Tato :h~íle, nastala světovou válkou, jejím průběhem a jejími 
dosavadmml vysledky. Evropa demokratická} Evropa národů svépráv

ných a svobodných jest Evropou 
zítřka a budoucnosti. Národ 
žádá po Vás, pánové, abyste 
byli s tuto velikou dějinnou 
chvíli, abyste ji věnovali všech
ny své schopnosti, abyste jí 
obětovali všechny jiné zřetele, 
abyste v té chvíli jednali jako 
mužové nezávislí, mužové bez 
všelikých závazkův a prospě
chův osobních, mužové svr
chovaného mravního a národ
ního vědomí. Nedovedete-li 
učiniti zadost všemu, čeho 
národ po Vás žádá a co Vám 
ukládá, vzdejte se raději svých 
mandátů, prve než na říšskou 
radu vejdete, a odvolejte se 
k své nejvyšší instanci: k své-

Antonín Klášterskj. mu národu!" 
, . . Mohutný byl ohlas} který 

vz?udl1 projev českých spisovatelů v českém lidu, poněvadž plně 
Vyjadřoval to, co cítilo a žádalo si srdce každého Cecha: národní 
samostatnost mimo hranice Rakouska-Uherska a bez nadvlády Habsburků 
a spojení větve slovenské s větví českou. "Nadšení, radost že konečně 
někdo z~ n~rod. mužně a důstojně promluvil, byly t;k mocné, že 
se z proJ~vu. spl~<?vatelů stala manifestace celého národa. Zastupi
telstva mest 1 VS11 okresů, korporace odborné vše co tvořilo sou
část ~árodní organisace, ozvalo a zvedlo se n~ tot~ jasné zaznění 
pol~lce. vDne , 30. kv~tna vyšl<? asi 15.000 dělníků z pražských 
a pred~estskych tovaren n~ uhce v.o~ro:ském :průvodu za zpěvu 
narodmch hymen, aby mamfestovalI, ze JSou za Jedno s projevem 
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spisovatelů. Vůle národa, sjednocená na podzim r. 19I4, vystou
pila zde V celé mohutné působivosti. Národní odboj začal se 
1 vrodných zemích, národ chtěl samostatnost; jeho bojovníci za hra
nič ní mohli se již opříti o vůli jeho veřejně projevenou. Bylo to 
jaro národa ještě v zimě války lidstva; bylo to vzkříšení ještě 
o Velký pátek." 

Josef Tbomayer 
(člen "Spisovatelské rady"). 

Osvobozující slovo bylo slavnostně 
vyřčeno. Ceský národ se jím přihlašo
val jednomyslně k radikálním cílům 
české politiky a veřejně se stavěl po 
bok odboji zahraničnímu. Jeho význam 
uvědomil si však nejen český národ, 
nýbrž i Vídeň, a konečně také oportu
nističtí čeští politikové, proti nimž byl 
projevspisovatelů namířen v prvé řadě. 
Oportunistický tábor českých poslanců, 
jak prozrazoval zejména orgán dra Šme
rala "Prá vo Lidu" a orgán mladočeských 
oportunistů "Národní Listy", přijal 
ovšem projev spisovatelů nevraživě a 
přikře, odmítaje jej jako čin nekázně 
a neoprávněného zasahování neodpo
vědných živlů do běhů politických a prohlašuje, že jen poslanci 
mají právo rozhodovati o věcech veřejných. Skutečnost byla za
jisté opačná. Byli to čeští poslanci, aspoň nemalá část jich, kteři 
si počínali nedůstojně a neodpovědně před tváři dějin, Evropy 
a českého národa, oni to byli, kteří rušili národní kázeň a svými 
prohlášeními, jakož i skutky poz byli práva za národ mluviti. " Jsem 
přesvědčen s Vámi - psal Jar. Kvapilovi básník St. K. Neumann, 
který dodatečně přihlašoval svůj podpis na projev spisovatelů -, 
že všichni poctiví čeští lidé jsou dnes jednotni a opovrhují sta
rými stranickými zatvrzelostmi, jejich naděje jsou i mými nadě
jemi, po tři léta drží mi hlavu vzhůru i v poměrech nejbídnějších. 
Dnes je mým největším utrpením ta skutečnost, že i v této jedi
nečné době vyskytla se v našem národě malá společnost (myslí se 
tu oportunističtí politikové), která chce něco jiného než celý ná-

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 43. 673 
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rod českoslovanský - znám většinu těch pánů příliš dobře již 
po dlouhá léta a pouhý hlas jejich v dnešní době působí mi muka. 
Doufám však, že ustavičná věrnost na naši straně a holá demago
gie prostředků jejich, nízkost jejich polemiky, otevrou oči po

slednímu bloudícímu." 
Nevraživost oportunistic

kého "Ceského svazu" ne
mohla českých spisovatelů 
ovšem odstrašiti, čeští spiso
vatelé, vědomi své odpověd
nosti před národem a jeho 
dějinami, se zakřik:nouti ne
dali. Tím spíše ne, že za nimi, 
nikoli za posland pevně stál 
národ.Nebyliztracenoustráží, 
bloudící v mlhách svůdné bá
snické obrazotvornosti, nýbrž 
byli silnými vůdci, kteř(prá
vem mluvili jménem národa. 
Oni to byli, kteří se se sokol
ským heslem: "Na stráž" po
stavili v mohutném šiku do 
prvního zákopu české fronty 

Dr, Vavro Šrobár,sloven.rkj pi'edák, tváří v tvář nepříteli a byli 
rozhodnuti v něm vytrvati, 

aby jeho obrana neutrpěla malodušností, slabostí, ba zrádcovstvím 
politiků. Jejich vystoupení v květnu r. 1917 nezústalo ojedinělé 
a i později dúrazně uplatňovali svúj hlas. Také je pohnutá doba 
pohnula, aby se pevně semkli. V srpnu r. 1917 vytvořili zvláštní 
výbor, který se stal jejich nejvyšší autoritou, šestičlennou ,}'Spiso
vatelskoft radu((, v níž zasedali: Alois Jirásek, Antal Stašek, ]osef 
Thomayer, J. S. Machar, Viktor Dyk a Jaroslav Kvapil. 

Projev českých spisovatelú púsobil povzbudivě na všech 
f,tranách a závažnost jeho hlasu, za nímž stála celá česId veřejnost, 
líe na konec nemohla neuplatniti ani v kruzích česk:fch politileů. Mezi 
nimi se konečně dostali k slovu mužové rozhodnější, kteří byli 
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pů vodně umlčeni rakušáky a oportunisty, ak nim se připojili také 
ti, kteří pochopili, že se jednotné \'úli národa a duchu nové doby 
nelze vzpírati. Vždyť se za několik týdnú, v dubnu a v květnu 
1917, proměnil český veřejný život k nepoznání, jako když se 
po dlouhé zimě, která sevřela 
zemi tvrdÝm krunýřem mra
zivébo ledu a sněliu, dostaví 
náhlý závan teplého jar'ního 
větru a slunce. U mJčený před 
tím oposiční český tisk se du
razně přihlásil znovu ke slovu 
a mnohé listv změnil v tón své 
řeči. Z nicb"zejmén; sebevč
domou mluvou vynikl zmí
něný již "Večer", v nčmž se 
na příklad prvního máje 19I7 
čthT revoluční vět v že J'ato 

) .J , " 

národů as nímičeské jaro při-
jde - třebas uplynuly ještě 

v, "1\1 v o b '1 meSlce . JS ocne puso 1 na 
českou veřejnost také proces 
dra B. Adlera, jenž se v druhé 
polovici května 1917 odFo-
vídal před soudem ze za vraž- DI', Mi/Oll Hodža, slovel1skj pledák, 

dění Sttirgkhova a podal při 
torn zdrcující kritiku rak~uských poměrú, úředních i veřejnýcb. 
Ceská revolučnost, po dva roky skrývaná, vystupovala nyní na
mnoze s jistou okázalostÍ. Když se ke konci května 19 1 7 shro
máždilo zastupitelstvo strany národně-sociální, zvolilo za předsedu 
strany V. Klofáče, dosud uvězněnéboa vyšetřovaného z velezrady, 
a uložilo svým poslancúm, aby byli tlumočníky "nezkreslených 
tužeb těžce zkoušeného národa". A byly i jiné dúkazy toho, jak 
se česká protirakouská fronta organisuje a upevňuje, sice přede
vším pod mohutným dojmema vlivem ruské revoluce a demokra
tických idejí \"'Vilsonových, ale také I?ůsohením česk~ho z~hranič
ního odboje, jehož výzvy k pevnosti a neoblomnostl protuakom-
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kého smýšleni, prostředkované "Maffií", měly velmi platný úči .. 
nek, a konečně 1 pokračujícími jeho úspěchy. .. 

V tomto ovzduší bylo v druhé polovici května I9I7 rozhod
nuto o obsahu prohlášení českjch poslanců) s nímž měl "Ceský 

svaz" vystoupiti při zahájení 
vídeňské říšské rady. Prohlá
šení bylo předmětem delšiho 
jednání a porad. Původ1'lí ná
vrh jeho, jenž byl vypracován 
vůdčími do té doby osobami 
"Ceského svazu", vzdorují
cími i voláni českých spiso
vatelů i duchu doby, vězel 
i eště oportunisticky až po krk 
v myšlence rakouské a počítal 
nejen s dalším trváním habs
burské monarchie, nýbrž i je
ho žádost za změnu dosavadní 
ústavy ve smyslu federalistické 
přestavby Rakouska- Uherska 
vyznívala velmi krotce. Jak 
jinak si počínali Poláci, kteří 
jižo měsíc dříve prohlásili pol-

Poslanec Jiři Stříbrnj. skou otázku za mezinárodní a 
, žádali za obnoveni polského 

statu, sdružujícího celý polský národ! Rozhodující slovo ve stylisaci 
prohlášení českých poslanců na štěsti však připadlo Praze. Dne 
27. května I917 sešli se tu zástupcové Národního vy'boru" Ces-
1 'h v " , " \:e o svazu" a ceských politických stran, kteří hlavně přičiněním 
pražského vedení strany agrární, mladočeské a národně-sociální 
o~mítli původní návrh prohlášení a přijali prohlášení jiné, jehož 
navrh vypracoval Antonín Svehla. V tomto návrhu se mocně obrá
žel vliv projevu českých spisovatelů, živelná revolučnost českého 
lidu, vývoj u~álos~i zahraničních a Švehlovy styky s předním vůd
cemslovenskeho hdu drem V. Šrobárem. Při konečné jeho úpravě 
byly však radikální živly nuceny přece učiniti oportunistům velmi 
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podstatný ústupek v tom smyslu, že žádost spojení české a sloven
ské větve V duchu práva přirozeného a českého státního práva 
historického v národním státě měla býti splněna v rámci habsbur
ské monarchie. Ale i tak byl definitivní text prohlášeni znač
ným pokrokem proti původnímu návrhu" Ceského svazu". Jeho 
znění bylo krátké a jasné: 

"Zástupcové českého národa ze všech tří zemí koruny svatovác
lavské, vstupujíce na radu říšskou v 
době světodějných událostí válečných, 
kdy stalose všeobecnýmhnutísměřují
cí k odstranění nadvlády národa nad ná
rodem, prohlašují: Poselstvo českého 
národa vychází z hlubokého přesvěd
čení, že nynější dualistický útvar vy
tvořil k patrné újmě celkových zájmů 
národy vládnoucí a potlačované a že 
i ediné přetvořmí mocnářství habsbursko-Iot
rinského ve spolko~ý stát svobodtJ:ých a rovno
prálmjch národních států odstraní každé 
nadprál)í národnostní a zabezpečí všestrannj 
rozvoj každého národa v zájmu celé říše 
i dynastie. 

Poslanec Karel Prášek. Opírajíce se proto v této dějinné 
chvíli o přirozené právo národů na sebe-
14rčmí a svobodnj vjvoj) posílmé nadto u nás nezadatel,?ými právy histo
rickjmi} státními akty plně uznanými, budeme se V čele svého 
lidu domáhati sloučení všech větví československého národa v demokratickj 
českj stát} zahrnující i slovemkou větev národa} Žijící v souvislém celku 
s historickou vlastí českou." 

Tento text byl schválen 29- května I917 také většinou "Ces
kého svazu" ve Vídni - pět radikálně smýšlejících poslanců (dr. 
K. Baxa, Konečný, Prášek, Slavíček a J. Stříbrný) s ním nesou
hlasilo z toho důvodu, že obsahoval zminku o Habsburcích a ra
kousko-uherské monarchii - a o den později, JO. května I9I7 by) 
přečten předsedou }}Ceského svaZf/' Fr. Staňkem v první schůZi vídeňského 
parlamentu. V poslední chvíli snažil se hr. J. Clam-Martinic osob-
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ním zakročením pohnouti české poslance, aby od svého pro
hlášení upustili, ale marně; učinil také na to pokus dosáhnouti 
téhož prostřednictvím ministra Trnky, od něhož se ll' u však hned 
dostalo rozhodného odmítnutí. Chm-Martinic, jenž ještě krátcF: 
před tím se horečně pokoušel splniti německá přání, nepochopil, 
že s ohledem na smýšlení českého národa jest obsah prohlášení 
českých poslancll ještě velmi umírněný a komprotrdsní. "Byl bled 

a rozčilen, když credo 
české přes všechny ná
mahy jeho je zmařit, 
bylo čteno." 

Zahajomcí srhtizť l'ídeJíského pa;i,?;;Jmtu 

JO. kl'étna I9 I 7· 

Prohlášení českých 
poslanců z 30. května 
1917, které slučovalo 
české státní, historické 
právo s přirozeným prá
vem o sebeurčení náro
dů, nezůstalo však osa
m.oceno. Ro vněž ostatní 
slovanští národové, ži
jící v Rakousku - Ji

hoslované, Poláci a Rusíni -, byli naplněni nespokojeností, jíž 
také dali jejich zástupci průchod hned při zahájení zasedání říšské 
rady; i tato prohlášení byla naplněna duchem kompromisním a žá
dala národní sjednocení a samostatnost v rámci rakousko-uherské 
říše. Zvláštní projev učinil pak český poslanec Antonín Kalina jmé
nem strany státoprá\yně-pokrokové, která k jednotě českých poli
tických stran, k níž došlo v listopadu r. 1916, pro své rozhodné 
a nesmlouvavé přesvědčení protirakouské nepřistoupila - vůbec 
strara státoprávně-pokroková (jejím orgánem byla "Samostat
nost"), s drem Antonínem Hajnem v čele, ač byla slabá počtem, 
stála v popředí československého odboje proti Rakousku- Uhersku 
(jejími členy byli dr. Lev Sychrava, Viktor Dyk, dr. V. Stěpánek, 
moskevský L. V. Tuček, ing. P. Baráček, ing. Plesinger-Boži
nov, o nichž jsme slyšeli v předcbozím vypravování častěji, a ještě 
mnozí jiní činní účastníci našebo odboje). Základem Kalinova 
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prohlášení byly návrhy dra L. Macbače a mladého historika Jar. 
Werstadta. 

Kalinovjm pr~ievem promluvilo důstojně) důrazně a nezahaleně revoluční 
smýšlení českého národa. Prohlášení, ostře se vyslovující proti tříleté 
krutovládě panovnického ab
solutismua vojenské despocie, 
vítalo ruskou revoluci, kterou 
prohlašovalo za nejmohutněj
šího spojence českého národa, 
"v němž husitská krev dosud 
kolotá", v jeho odvěkém boji 
proti nadvládě. "V dějinné 
velké chvíli, kdy z krve bo
jišť rodí se nová Evropa a svě
tem jde vítězná idea svrcbo
vanosti lidu a národů, národ 
český prohlašuje slavně tváří 
v tvář celému světu svou vůli 
ke svobodě a neodvislosti! 
Chce svzlj vlastní stát) aby vol
ně rozhodovalo svém osudu, 
aby žil a spravoval se ve zdě
děné vlasti podle zákonů a řá
dů, které si dal ze své svrcbo
vané vůle! Pro tento první a 
poslední cíl každého sebevě- Pos/a1l8c Alltonín Kalina. 

domého národa smí se dovo-
lávati nejen přirozeného práva národního sebeurčení, uzákoně
ného ve vědomí nového demokratického světa, nýbrž i psaného 
a platného svého historického práva státního! Má velkou a slav
nou minulost stát český a trvá právně podnes, třebas mocensky 
byl potlačen násilím absolutismu. Stoje na starém právu zemí ko
runy české k samostatnosti státní, žádá v duchu nové demokracie 
rozšíření práv sebeurčení na všechen lid československý, utištěný 
cizím panstvím! Národ československý, jenž hlubokou hodnotou 
svých staletých tradic, svou nezdolnou životností, svou vynikající 
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inteligencí, pílí a hospodářskou silou, jakož i počtem svým jest 
hoden, aby konečně Převzal správu svjch věcí do vlastllích rukou) záhy 
prokáže, jako svéprávný člen svazu států evropský2h, že skvěle 
plní samou přírodou mu daný úkol, velící mu, aby byl nejen geo
grafickým, nýbrž i ideovým pojítkem obou polovicí Evropya věrně 
stál na stráži proti násilí jakémukoli!" Ani slůvka o Rakousku
Uhersku a o habsburském rodu. Bylo to, jak bylo správně pozna
menáno, prvllí revolučllí slovo českého národa ve Vídni. 

Když se poslanec Kalina jménem svým a kolegy Prunara pa
mátného dne 30. května 1917 ujal na tribuně vídeňského parla
mentu slova po předsedovi "Ceského svazu" Fr. Staňkovi a dru 
Korošcovi, mluvícím jménem Jihoslovanů, vzpamatovávali se 
ponenáhlu němečtí poslanci z prvního ohromení, jež způsobilo 
v jejich řadách prohlášení zástupců slovanských národů. Jejich 
hněv se obrátil především proti českému národu. Prohlásili, že 
považují české státní právo za odbyté a že každý pokus o jeho 
uplatnění vzbudí u všech rakouských Němců největší odpor. Také 
oni, naplněni vztekem nad zmarem jejich neomalených přání, 
stejně jako hr. Clam-Martinic, necítili, jak mohutný náraz ruské 
revoluce a demokratických zásad Wilsonových zatřásl zpuchřelou 
budovou habsburské monarchie až do základů a jak svými chout
kami po udržení a po zvýšení své nadvlády v Rakousku zvyšují 
jen revoluční snahy neněmeckých národů rakouských a vrhají 
staletou říši i její dynastii neodvratně do záhuby. A totéž platilo 
i o Maďarech, kteří v prohlášení" Ceského svazu" spatřovali útok 
českého národa na celistvost rr:onarchíe, zejména pak Uher. 

Rozhodně odmítavé'stanovisko Němců a Maďarů vůči oficiál
nímu projevu "Ceského svazu", jenž se přece ještě nezahaleně 
přihlašoval k Rakousku- Uhersku a k habsburskému rodu, ukazo
valo zřetelně, že hšení české otáZ~Y v demokratickém duchu a ?)e SJJ1ySllt 
historického práva českého národa jest 1) rámci rakousko-uherské říše ne
možné. Vyplnění českých požadavků z 30. května 1917 zname
nalo přestavbu Rakouska-Uherska od základů, předpokládalo 
jako její východisko návrat k poměrům, jaké byly před rakousko
uherským vyrovnáním z r. 1867, než se Němci a Maďaři rozdělili 
o umělou a nespravedlivou nadvládu nad ostatními, většinou 
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slovanskými národy rakousko-uherského císařství, a zrušení této 
nadvlády. A to ani Němci ani Maďaři do posledka, ani ve chvíli, 
kdy se monarchie již rozpadávala, připustiti necbtěli. Tím se při
rozeně oslabovalo také postavení oportunistických poslanců 
v "Ceském svazu" a vrchu musel nabýti směr radikální, žádající 
úplný rozchod s Habsburky a neomezenou samostatnost česko
slovenskou. Ceský národ chápal ostatně prohlášení "Ceského 
svazu" zcela a jen v tomto smyslu. Pro něho byla zmínka o Ra
kousku- Uhersku a habsburském rodu, kterou ovšem někteří opor
tunističtí čeští poslanci pokládali za zadní dvířka k dorozumění 
s Rakouskem- Uherskem, pouze nemilým a nepříjemným přídav
kem, jejž si vynucovala jen dočasná nutnost a o němž věřil, že 
v krátké době zmizL Jeho zraky se obracely jedině k poslednímu 
odstavci prohlášení, který pojímal a vykládal ve smyslu úplné ne
závislosti a státní samostatnosti československého národa. Podobně: 
si počínalo i politické vedení zahraničního odboje. Plné jasno 
o skutečném smýšlení českých poslanců mohla ovšem přinésti 
teprve budoucnost, kdy političtí zástupcové českého národa 
musili upustiti od kompromisních formulací a zřetelně prohlásiti, 
jsou-li pro Rakousko či proti němu. Přední zásluhu o to, že zvítě
zilo stanovisko poslední, zjednal si další vývoj světových i do
mácích události. 

POKROKY ČESKOSLOVENSKÉHO ODBO JE V RUSKU. 
MASARYKOVA CESTA DO RUSKA A BO] "ČESKOSLOVENSKri 

BRIGADY" U ZBOROVA. 

Vjbuch ruské revoluce) jehož ozvěna zasáhla, jak jsme viděli, hlu
boko též do politického života Rakouska, byl pozdraven - mimo 
malou skupinu, seskupenou kolem J. Duricba - také všemi ruskjmi 
Cechy i českjmi zajatci v Rusku s nadšením) které se zračilo v množstvÍ 
pozdravných telegramů, zaslaných prozatímní vládě Lvovově, a 
v hojné účasti českých zajatců na slavnostních průvodech a mani
festacích, pořádaných v prvních revolučních dnech ruským li-
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dem. Byl to projev pevné víry, že pád carství nejen navždy od
stranil dosavadní reakcionářský režim, jenž projevil tolik nepřízně 
k československému boji za svobodu, nýbrž také odstranilnebez
pečí separátního míru Ruska s ústředními mocnostmi, a že demo
kratickéRusko bude ve válce energicky pokračovati, až by osvobo-

T. C. Masaryk za sb'ého POb)'!ti v Rusku, .. 1917 (K)'jelJ). 

dilo všechny ujařmené Slovany. Ze zajateckých táborů docházely 
ruské vlády hromadné nabídky a prosby českých zajatců, aby jich 
bylo pouhto v pokračujícím boji proti Rakousku- Uhersku a Ně
mecku. 

Prvním ziskem, jejž ruská revoluce přinesla československému 
odboji, byl pád separatistické "Národní rady" Durichovy, za jejíž 
i>dstranění žádala většina blahopřejných českých proievů ruské 
vládě i kyjevské vedení "Svazu"; také Štefánik, jejž zastihl převrat 
v Petrohradě, zakročil v témže smyslu u ministra Miljukova, který 
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vskutku činnost Durichovy "Národní rady" zastavil. Na počátku dubna 
r. 1917 bylo veřej nosti oznámeno Duríchovo vyloučení z "Ceskoslo
venské národní rady" - carská vláda nedovolila toto rozhodnutí 
veřejně otisknouti - a zástupci" Ceskoslovenské brigády" vyzvali 
Duricha, aby se odebral ke štábu brigády, kde měl býti internován. 
Durich odepřel sice uposlechnouti 
této výzvy, ale jeho úloha byla na
dobro dohrána, neboť pádem starého 
reakčního režimu pozbyl jediné opo
ry, kterou vůbec měl. Nový kyjevský 
sjezd, jenž se brzy na to sešel a k ně
muž se Durích odvolal, dotvrdil jeho 
porážku docela. 

Ale již v prvních týdnech po ví
tězství revoluce se ukazovalo, že se 
nesnáze československého odboje v Rtlsku ne
skončily odstraněním slabošského cara 
a jeho g~rmanofi]ské kamarily. Dlužno 
přiznati, že se v očích demokratického 
Ruska české osvobozovací hnutí ne-
málo kompromitovalo předchozími CU/Brcí! Cučkol', I'tukJ' ministr I'cílky 

rozbroji a zejména upří1išeným přá- v revoluční t'lddě. 

telstvím některých jeho předáků k ca-
rlsmua k zpátečnickému režimu. V pokrokových kruzích občanské 
ruské veřejnosti, pokud viděly hlouběji do rozhárané české domác
nosti a měly příležitost seznati skutečného, demokratického ducha 
české revoluce, se ovšem nepříznivý doj em z vystoupení Duríchova 
a kolísání politického vedení" Svazu" v posledních měsících carské 
vlády záhy zahladil. Vůdcové občanských pokrokových stran rus
kých, jako byli zejména Miijukov, Lvov, Rodijanko a Gučkov, kteří již 
před tím podporovali snahy českého tábora pokrokového, majícího 
středisko v Ceších petrohradských,a nyní zauja1ičelné místo vprvní 
revoluční vládě, slíbili hned v prvních dnech po březnovém pře
vratu zástupcům Cechoslováků účinnou pomoc Ruska v boji proti 
Rakousku- Uhersku, jako vůbec jejích programem bylo vytrvati po 
boku západních Spojenců ve válce až do vítězného konce. Nový 
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mlmstr zahraničních věd P. N. MiljukovJ sotvaže se ujal svého 
důležitého úřadu, prohlásil, že váleč,!jm cílem Ruska jest úplně ZlZičiti 
rakousko-uherskou říši a osvoboditi j~ií 1íároqYJ a výslovně podotkl, že 

'zřízením československého 
státu bude položena hráz proti 
dobyvačným snahám němec
kým vůči národům slovan
ským. 

Zcela jinak se však posta
vila k československému od
bo j iruskásocialistická levice. Pře
dáci ruských socialistů, kteří 
byli naplněni jednostrannými 
marxistickými představami a 
neměli o skutečných pomě
rech Rakouska - Uherska na
mnoze ani potuchy, nebo 
chovali představy zhola ne
správné, spatřovali v českých 
snahách revolučních plod zpá
tečnického národnostního šo
vinismu, odporujícího vše
světovým a všelidským zá
j mům a snahám proletariátu. 

A. F. Kermskj. Toto mínění neovládalo jen 
stranu tak zvaných většino

vých sociálních demokratů ruských (bolševiků), kteři stáli na nej
levějším křídle ruského socialismu, nýbrž i stranu tak zvaných 
menšinových, pravicových sociálních demokratů (menševiků) a 
i jiné socialistické skupiny. Proto zástupci československého od
boje v Rusku, kteří po březnovém převratu konali návštěvy u roz
hodujících osobností revolučního Ruska, setkali se u představitelů 
socialistických stran nejen s chladem, nýbrž přímo s odmitnutím. 
Byl to zejména socialistický člen první revoluční vlády A. F. Ke
renskjJ který pokládal Cechy za živel zpátečnický a jich chování 
vůči konstituční rakousko-uherské monarchii za "nerytířské" -
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jak patrno, shodoval se Kerenský ve svém úsu~lm, tř~bavs ~ od,liš~ 
ného, ač stejně nesprávného důvodu, v podstate se z~a:ecnlckym~ 
kruhy ruskými, které viděly před tím v dobrovolmclch "Ceske 
družiny" velezrádce! v "v , 'v' 

Po bitvě u Zborova změnil ovsem Kerensky zasadne sve smys-
l eni o československých do bro
volnících i o povaz~ českoslo
venského odboje a souhlasil s 
vy budováním československé 
armády na ruské půdě z čes
kých a slovanských zajatců. 
Zásluhu o to získalo si jak vy
stoupeníMasarykovo v Rusku, 
tak chování" Ceskoslovenské 
brigády," nedotčené obecným 
rozkladem ruské armády, jenž 
započal hned po výbuchu re
voluce, ba již v posledních 
týdnech carské vlády, a vedl, 
jak ještě uvidíme, k úplnému 
vojenskému zhroucení Ruska. 

Rudolf Medek 
(v t/1liformě plu.kot'liÍka čsl. legií v Rusku), 

Nelze ovšem říci, že by se 
duch ruské revoluce nebyl mezi 
dobrovolníky )JCeskoslovenske bri
gádf' uplatnil. Také oni po
zdravili nadšeně pád starého 
režimu a příchod nového. ob~obi -:r1v?je ruského, národa a jako 
ostatní ruské vojsko tak 1 onl zvohh Sl plnomocmky (delegaty), 
oprávněné jednati jménem celku i ve věcech politických. Na 
rozdíl však od velké části ruské armády nová svoboda nepů
sobila mezi nimi rozkladně, naopak přinesla jim mocnou mravní 
posilu a poskytla jim přiležitost slavnostně oznámiti dl jejich 
boje jakož i důrazně vystoupiti ve prospěch jednoty českosloven
skéh~ odboje. Hned 20. března If)I7 vydala nCeskoslovemká brigád aH 

v tomto smyslu toto prohlášení: "V tento historický a rozhodný 
okamžik v hluboké oddanosti k Rusku i jeho šlechetným spojen-
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cům: Anglii, Francii, Italii, Srbsku, Rumunsku, Belgii, Cerné Hoře 
a Portugalsku, opíráme se o jejich obětavou porroc i účast a slav
nostně prohlašujeme země koruny české, CEchy, Moravu, Slez
sko, Slovač, Lužici a Kladsko za jednotný a nezávislý stát, pone
chávajíce mírové konferenci přesné určení hranic a státního zří
zení. Uznáváme pro]. T. G. A1asarjka prozatímním diktátorem samo
statného československého státu a Národllí radu v Paříži pod jebo před
sednictvím za prozatímní -\'ládu, které skládáme přísahu -věrné 
služby." Ceskoslovenští dobrovolllíci postavili se tak se vším dů
razem proti Durichově rozkolnictví a vzápětí podnikE proti Du
richovi akci, o níž byla zmínka již výše. 

Toto závažné a radikální politické vystoupení" Ceskoslovenské 
brigády" nikterak neoslabilo její činnost a schopnost vojenskou. Jako 
před převratem tak i nyní vykonali čeští rozvědčíci, rozptýlení 
z velké části v o bhsti sedmé ruské arn:ády, nemálo výzvědných 
podniků, z nichž mnohé skončily pozoruhodnými úspěchy; pozor
nost vzbudila zejména rOZl)ědka) podniknutá ke konci března I917 
pod vedením praporčíka Rttdolja Medka 14 Bhžan ev Haliči), o níž se 
pochvalně zmínila i souhrnná ruská úřední zpráva. Zároveň se ko
naly přípravy k rozšíření ))Ceskoslovenské brigá4l{) neboť na počátku 
r. 19I] schválil konečně hlavní stan ruský po dlouhém jednání 
M. R. Stefánika, zástupce "Svazu" a generála Cervinky, jimž účinně 
pomáhal generál Janin, návrh na zřízení československé armády ze 
zajatců, jejíž organisace měla býti svěřena generálovi Cervinkovi. 
Toto zásadní rozhodnuti musilo býti ovšem schváleno ještě pro
zatimní vládou. Přípravou k jeho technickému uskutečnění bylo, 
že v polovici března r. 19 I 7 byl z prvního pluku" Ceskoslovenské 
brigády" vyloučen jeho třetí prapor, který sestal základem nového, 
třetího pluku JJJana ŽiŽky Z Trocnova{{) za jehož velitele bl ttstanoven plu
kovník Adamontov. Leč i nyní náboru dobrovolníků-zajatců byly 
kladeny nemalé překážky v cestu. I sám Gučkov, ministr vojenství 
v prozatímní vládě, ač jinak byl příznivcem československého od
boje, se stavěl proti tomu, aby bylo z československých z3jatců vy
tvořeno větší vojsko, chtěje využitkovati jejich odborných vědo
mostí a zručnosti v továrnách. Jeho plán, jenž měl na zřeteli od
pomoci velkému nedostatku vojenských potřeb ruské armády, 
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aby bylo umožněno da~ší ve~en.í, ;álky, v?~byl ~všel,? příz~ivý 
českým politickým snaham, uSllu}lClm opnu se o ceske~brane. 

Dříve však, než po tolika nesnázích, odkladech a slJbech byl 
přece konečně uskutečněn plán zříditi velkou českos~ovens~wu 
dobrovolnickou armádu na ruské půdě, došlo na novem kyJev-

Dčastníci (J. a 4. čety I. pl. })Čsl. brigády") JJspěsné rozvědko)' praporčíka R. Medka 
se svjm velitefem. 

ském sjezdu k pronikavé změně organisace československého protirakotls
kého odboje v Rttsktt; jíž měl býti učiněn nadobro konec dosavadním 
vnitřním rozporům a zajištěna naprostá jednota celého osvobozo
vacího hnutí. Jaké povahy měla býti nová organisace, naznačil na 
počátku dubna r. 19 17 před svým odjezdem z Ruska Ad. R. Stejánik. 
Dosavadní volný poměr československého odboje v Rusku k pa
řížské "Národní radě" měl přestati a pařížská "Národní rada" 
měla se také zde ujmouti přímo vedení odboje, což mělo býti umož
něno zřízením "Odbočky Národní rady v Rusku" se sídlem v Pe
trohradě, která by se stala plnomocným výkonným orgánem "Ná
rodní rady". Za nejpřednější úkol této "Odh~čky" bylo vytčeno 
rychlé vybudování československé armády. Za Stefánikův program 
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se postavila ohromná většina československého živlu, pobývajícího 
tehdy v Rusku, dobrovolníci z "Ceskoslovenské brigády", čeští 
zajatci a ruští Cechové, kteří zaujali oposični stanovisko proti do
savadní kyjevské správě "Svazu" s petrohradskými Cechy v čele. 

Plukovník IYfamontov. 

V této době hlavní slovo v osvo
bozovacím hnutí na Rusi měli jiŽ 
českoslove!1ští zajatci a voje!1ští 
dobrovolníci) kteří daleko spíše 
než Cechové ruští, zatlačení 
nyní do pozadí, mobli tlumo
čiti skutečné smýšlení a ná
ladu československého národa 
doma. 

Za takovéhoto stavu věcí 
předurčily Štefánikovy směr
nice obsah jednánísjezdu česko
slovemkjch Zástupců na Rusi) jenž 
zasedal za čestného předsed
nictví rektora kyjevské uni
versity N. M. Citoviče ve 
dnech 6. až 14. května r. 19 17 
v Kyjevě a k němuž se dostavilo 
na 130 delegátů zajateckých tá
borů, na 100 zástupců" Cesko
slovenské brigády" a na IlO 

zástupců československých 
spolků, vedle nemalého počtu 

ruských (zejména generála Chodoroviče, Bredova a CÍcoviče), 
ukrajinských, polských, srbských a jiných hostů. Den před Za
hájením sjezdu došla z hlavního ruského stanu zpráva, že se po
voluje rozšíře!1í českoslove!1ského vojska o čtyři náhradní prapo1J' jakožto 
základu pro nové čtyři pluky; z náboru byli však vyloučeni řemesl
níci a odborní dělníci, kteří měli zůstati v ruských továrnách. 
Zároveň se schvaloval nový řád, podle něhož československé dob
rovolnické vojsko mělo býti utvořeno. Hned na počátku jednání 
uznal sjezd slavnostním jednohlasjÍm usnesením pařížskou J)Národní raduH 
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V;jelJ Z československébo bazaru v Americe. 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 44~ 
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s T. G. jfdasaryketn V čele za nejz:yHí orgán českoslov81Zského odb~ie a roz-. 
hodl, aby byla V Petrohradě zřízena třicetičlenná její "Odbočka" 
(celý název zněl: nOdbočka Národní rady((J jeho zkratka: ONR). 
Předsedou ONR měl býti člen pařižské "Národni rady", který by 

ÚéastJJíci k):Jťvsklho sjezdu. 

právě dlel v Rusku. Za místopředsedu byl zvolen B. Cermák, první 
předseda "Svazu", za sekretáře pak Jiří Klecanda a dr. Markovič; 
dodatečně dalšími místopředsedy byli zvoleni: P. Maxa, J. Országh 
a R. Medek. 

Pro usnadnění prací byla ,,0 dbočka" rozdělena na několik pra
covních komisí: presidiální, organisačně-finanční, vojenskou, za
jateckou a propagační. Z technických důvodů zůstal sidlem ko
mise vojenské a zajatecké Kyjev. Cleny komisi byli z velké části 
bývalí zajatci, jak odpovídalo jejich počtu a významu; bylo to zna
mením podstatné vnější i vnitřní změny ve vedení českosloven
ského odboje v Rusku. Vedle toho se kyjevský sjezd usnesl, aby 
or ganÍJace českoslot'81Zské dobrúl,olnické artnáqy by la provedena podle návrhu 
generála CerzJink)'J jak jej upravila stará správa "Svazu", a zavedl jak 
pro kolonisty, tak pro dobrovolníky a zajatce odstupňovanou ná-
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rodní daň) z níž se měla hraditi vydání ONR. Nově byl také upra
ven rozsah působnosti "Svazu československých spolků naRusi", 
jemuž zřízením ONR byla odňata největší a nejdůležitější část jeho 
dosavadní pravomoci. Od této doby byla činnost J)Svazu{{) v jehož 

. čelo byl postaven dr. V. Girsa, 
omezena na věci povahy kon
sulární a vztahující se jen na 
Cechoslováky, usazené v Rus
ku již před válk~.u. Vskutku 
pak nová správa "Svazu" vě
novala zvlášť horlivou pozor
nost vybudo vání českého škol
ství na Volyni, které bylo re
volucí zbaveno rusifikačního 
násilí starého režimu. Kyjev
ský sjezd dotvrdil také Duri
chovu porážku rozhodnutím, 
že jeho aféra byla trvale skon
čenaDurichovým vyloučením 
pařížskou "Národní radou". 
Celé sjezdové jednání bylo 
naplněno radostnou nadějí, že 
všechny překážky jsou odstra
něny a že ruská revoluce po
skytne plnou svobodu také 

v. Girsa. československému odboji a 
dopomůže mu k plnému ví

tězství. M všlenka slovanské solidarity jakož losvobození všech slo
vanských 'národů naplňovala srdce všeho shromáždění, jak Cechů 
a Slováků, tak i ostatních slovanských hostí. )}Poslánr do česk;jch 
zemí a na Slovem.koJ vypracované sjezdem a vytištěné ve formě letáků, 
a'by mohlo býti rozšiřováno na rakouské frontě, mělo posíliti dou
fáni a protirakouský odpor československého národa doma. 

l(yjevskj sjezd Z května r. I9IJ hyl důležitjm mezníkem ve vývoji 
československého osvobozovacího hnutí na Rusi, jež se do té doby 
vyznačovalo ve vedení rozhodnou převahou krajanů ruských a 
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téměř ustavičnými vnitřními spory, pramenícími v důvodech 
věcných li osobních. Tyto spory, které znechucovaly nejen Ce
choslováky v Rusku, ale i jejich ruské přátele, znesnadňovaly ne
málo dosažení plného úspěchu. Poskytovaly ruským úředním kru
hům, nepřejícím českosloven-
ské myšlence revoluční, vhod-
nou záminku, aby byl zne
možněn plán zříditi velkou 
československou armádu jako 
přední oporu politické snahy 
vymaniti československý národ 
z rakousko-uherského područí 
a úplně jej osamostatniti. Nelze 
ovšem říci, že by tyto rozpory 
byly snad charakteristickým 
znakem jen československé 
emigrace v Rusku, ač na jejich 
ráz a směr působily ruské po
měry podstatně, a zjevem v dě
jinách československé revolu
ce proti Rakousku za světové 
válkyojedinělým. Viděli jsme, 
že se podobné rozpory mezi 
zahraničními Cechy vyskytly 
i jinde, zejména v kolonii paříž-

Vyjel' Z březnové revoluce ruské: leČ12ík, mlttlJÍcí 

k vojsku. 

ské. Leč všude tam byly, dík včasnému vystoupení Masary kově, 
nesváry odstraněny poměrně záhy, již r, 1915, kdežto v Rusku se 
naopak nesváry stupňovaly a vedly dokonce ke konci r. 19 I 6 a na 
začátku r. 1917 k nebezpečnému rozkolu. Bylo to tím povážli
vější, že právě v Rusku vynikala československá emigrace daleko 
nad jiné početností i svými styky s veřejným a úředním světem 
ruským a že tu byl shromážděn v českých a slovenských zajat
cích největší materiál k vybudování revolučního československého 
vojska. Tento stav vyžadoval tím větší obezřelosti a vnitřní sjedno
cenosti, čím více nejistoty a protikladů chovaly v sobě veřejné po
měry ruské. 
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Váhu všech omylů a chyb, jichž se ruští Čechové dopustili 
v prvních třech letech válečných, nemálo však zeslabuje velký 
úspěch, jehož se domohli v prvním válečném nadšení, založení 
"České Družiny". Byl to zisk, který přetrval všechny úklady 

a nepřátelstvígermanofilských 
úředních kruhů ruských- za
sloužili se o to především dru
žiníci sami svými velmi cen
nými službami vojenskými a 
hrdinnou obětavostí. Př~s 
všechny nesnáze "Ceská Dru
žina" vyrostla posléze V něko
Ekatisícovou )JCeskoslovenskou 
brigádu{{) která se mohla státi 
pevnou organisační základnou 
velké československé armády. 
Tím se podstatně lišil význam 
"České Družiny" od setniny 
"Nazdar" ve Francii. Setnina 
))Nazdar"} která neměla vydat
nějšího pramene, z něhož by 
nahrazovala své veliké ztráty, 
a posléze se za strašlivých ma
sakrů, jimiž Cizinecká legie 

Dva II~jlJlladší dobrovolníci v I. pluku "Českoslo- ve Francii prošla, zmenšila na 
venské brigády" (v zákopech u Zborova). malý hlouček dobrovolníků, 

mohla míti pro českosloven
skýodboj jen cenu mravní -taovš'em byla vel1ká -J nikoli vojen
sImu. Uvidíme ještě, jak československé vojsko ve Francii bylo 
organisováno samostatně a teprve dodatečně byly k němu připo
jeny zbytky slavné setniny "Nazdar". Spravedlnost káže ovšem 
vzpomenouti ještě toho, že o udržení" České Družiny" na původ
ním početním stavu a později o její rozšÍÍ:ení v "Československou 
brigádu" se podstatně zasloužil živel zajateckj) nejprve na rozhraní 
roku 1914 a 1915, "novodružiníci" (družiníci tarnovští), poté pak 
zajatci, přišlí přes všechny obtíže ze zajateckých táborů. V době, 
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o které vypravujeme, měl zajatecký živel v "Československébri
gádě" převahu, neboť od počátku války do května r. 1917 vstou
pilo do "České Družiny", po připadě "Československé brigády" 
na 1200 dobrovolníků z ruských Čechoslo'dků (t.j. Čechoslováků, 
kteří po bývali v Rusku již před 
'7puknutím války), k nimž se 
přidružilo na 800 Čechoslo
váků, kteří jako ruští poddaní 
byli povinni vojenskou služ
bou a na svou žádost byli pře
loženi k "České Družině". 
Pro srovnání nutno konečně 
ještě připomenouti, že české 
kolonie v Paříži, Londýně a ve 
Švýcařích, které čítaly jen po 
několika stovkách příslušníků, 
vyslaly na počátku války do 
setniny "Nazdar" na 600 dob
rovolníků. 

Pro další rozvoj českoslo
venského odboje v Rusku měl 
rozhodující význam jednak 
pNjezd prof. T. G. lV1asar:yka do 
Ruska} jednak slavný úspěch 
"Československé brigády" u 
Zborova na počátku července 

Bafuška Némeček, 

pravoslavn} duchovn! "Československé b.ri gádJ'''. 

roku 1917' Pod vedením Masarykovým bylo konečně šťastně do
vršeno předchozí úsilí o zří7ení velkého československého vojska, 
byla dotvrzena jednota, k níž položil pevné základy květnový 
kyjevský sjezd, a československá arrráda bez pohromy proplula 
nebezpečnými úskalími, které jí nastražoval pokračující vývoj 
ruské revoluce, vedoucí k bratrovražedné občanské válce a posléze 
k vítězství bolševiků. Bitvou u Zborova zmařila pak" Českoslo
venská brigáda" úmysl, jejž chovali ruští socialisté s Kerenským 
v čele, aby československé vojsko bylo rozpuštěno. 

Zájezd do Ruska, jimž Masaryk nastupoval dagí fázi své pro-
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slulédlečné cesty kolem světa - jejími hlavními body byly: 
Praha_Rím_Zeneva-Paříž-Londýn-Petrohrad-Moskva
Kyjev-Vladivostok- Chicago-New York-Washington-Lon
dýn-Paříž-Italie-Praba, v časovém období: prosinec 1914 až 

Čeští důstojníá .. ,Českos!ovemké brigád,/': 
Šidfík, Eisenber ger, Švec, Podmo/ a Kouktík 

(Cecová u Zborova). 

prosinec 1918 -, přerušil jeho 
londýnský pobyt, trvající půl
druhého roku a spojený s usi
lovnou jako? i úspěšnou prací, 
ve prospěch československého 
odboje. Malé semeno, které za
sadilMasaryk na anglické půdě 
na podzim r. 1915 a jež pečli
vě ošetřoval s anglickými přá
teli českého národa a se svými 
českými spolupracovníky, vy
rostlo do jara I917 velmi slib
ně. Protirakouská propaganda, 
řízená Masarykem v duchu je
ho zmíněných již memorand 
o novém uspořádání evrop
ských poměrů, předložených 
spojeneckým vládám, a sou
střeďující se hlavně v anglic
kém týdeník u "Th e N ew 
Europe" ("Nová Evropa"), 
nabývala v anglické a vůbec 
spojenecké veřejnosti čím dál 

-tím více půdy. "The Ne"\v 
Europe" a "Tjmes" byly zá
ldadními pilíři této čilé a účin
né propagandy, jež záhy pod
píralo a zesilovalo množství 

jiných významných časopisů a novin anglických i amerických. Celý 
anglosaský svět bl tak vystaven mocnému pťlsobení itdasarykovjch myšlenek 
a zpracováván pro plán, původně mu zcela cizi, pro plán rozbití 
Rakouska- Uherska. 
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Německé kruhy v Rakousku-Uhersku a Německu záhy pocho
pily, jaké nebezpečí se pro rakouskou monarchii skrývá v Masary
kově činnosti, bořící mimo jiné pevnými důkazy z minulosti a pří
tomnosti také legendu o nevině Rakouska-Uherska na válce, která 
byla předním argu
mentem obránců 
dalšího trvání po
dunajského Clsar
ství v dohodových 
zemích. Proto ně
mecké listy nená
vistnými články, 
zároveň se pokou
šejícími vraziti klín 
nedůvěry zejména 
mezi Anglii a Rus
ko, se snažily zesla
biti váhu Masary
kova vystupování. 
" V Paříži a v Lon-
dýně - psaly na T,'et! pluk "Českoslovemké brigády" na cestě ke Zborol'll, 

příklad v polovici 
července r. 19 I 6 "M unchener N eueste Nachrichten" v článku 
"Aus Masaryk's Kuche" - se líčí v nes četných brožurách a člán
cích, s jakou touhou zotročení národové dunajské monarchie čekají 
na příchod ruských vysvoboditelů, kteří je vyprostí z habsburské
ho jha. Mají tam jednoho klasického svědka, úctyhodného pana 
profesora Masaryka, který nejnestoudnějším způsobem hanobí stát, 
z něhož po vypuknutí války tak rychle odešel. Zejména po odsou
zení doktora Kramáře věnuje pan Masaryk všechnu péči tomu, 
aby vypravil do pole své tiskové kozáky, kterým vždy nejdříve 
přečte nejdůvěrnější věci o Rakousku- Uhersku. Brzo tu, brzo tam 
vyjde článek, jehož duševního otce není nikterak nesnadno po
znati. Jena čase, aby byl označen kalný pramen, z něhož prýští ona 
kalná voda, neboť tato válka podala nám důkaz, že lež z Paříže a 
Londýna soustavně šířená vykonává vliv na celou polovinu světa, 
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a nebudeme-li proti tomu bojovati, záhy přijaty budou lži o Rakous
ku- Uhersku jako potlačovateli národů za axiom ode všech těch 
v neutrálním světě, kdo neznají pravdy." 

Tyto německé časopisecké odezvy, které se svým tónemaobsa
hem zbavovaly nároku na důvěru, nemohly ovšem vážněji poško
diti Masarykovy činnosti. Daleko nebezpečnější však bylo, když se 
otázka budoucnosti Rakouska- Uherska rozvířila i ednak odpovědí 
Spojenců z 10. ledna 1917 na notu \V'ilsonovu, jednak pak rozma
nitými tajnými pokusy habsburské rronarchie o uzavření miru 
s Dohodou, o nichž byla řeč podrobněji již výše. Požadavek osvo
bození Cechoslováků, vložený zásluhou ministra Brianda a jeho 
pomocníka Berthelota do spojenecké odpovědi, ukázal Rakousku
Uhersku jakož i jeho přátelům a náhončím v dohodových zemích, 
jakého vlivu za krátkou dobu nabyl pod Masarykovým vedením 
československý odboj. Prudk:.f boj se rozpoutal jak ve veřejnosti 
tak i v zákulísí mezi přáteli a nePřáteli Rakousk.a-Uherska aj eho středis
kem byla na jedné straně Paříž, na druhé straně pak Londýn. 
Hrstka českých a slovenských pracovníků a jejich francouzských 
jakož i anglických přátel, kupící se kolem Masaryka a Beneše, vy
konala tehdy nadlidské dílo, vyvracejíc za pomoci zpráv, jež dostá
vala důvěrnou cestou z Prahy, všechny argumenty protivníků 
československé samostatnosti. "Málokdo tušil, jakou horečnou 
práci vykonala československá propaganda a revoluční diplomacie 
v těchto dnech, v nejzazším napětí sil a s vědomím osudové váž
nosti chvíle". V Londýně se postavil proti Masarykově politice 
zejména Noel Buxton, který požíval nemalého vlivu a dokazoval, 
že Cechům (bez Slováků) postačí pouhá samospráva. Těmto úto
kům na program úplné československé nezávislosti čelil Masaryk 
několika články a z jeho popudu také zahájil na londýnské univer
sitě Seton-Watson přednášky o poměru Slováků k Maďarům. 
Chvíle byla ovšem kritická, když sám ministerský předseda anglic
ký Lloyd George i president \lZ7ilson naznačovali, že slib osvobo
zení Cechoslováků neznamená ještě rozbití Rakouska-Uherska. 
Napíatým tímto ovzduším otřásl výbuch rtfJké revoluce} v niž Ma
saryk spatřoval vítanou spojenkyni svého programu, vnášející do 
myšlenkového prostředí světové války revoluční heslosebeurčmí národů. 
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Březnová revoluce ruská, která vytvořila nejdůležitější mezník 
v dějinách světové války a proměnila ji ve světovou retduci, nejen 
umožnila, nýbrž přímo si vynutila Masarykovu cestu do Ruska. 
Viděli jsme výše, že již na počátku války, kdy takřka celý českoslo~ 

Odjezd štábu "Československé brigád/' a části prvního pluku 

Z Ukra )il1)' nafrontu ke ZborOlJU (I. června I9 I 1 ). 

venský národ na
plněn byl pevnou 
důvěrou ve vítěz
ství ruského vojska 
a jedině od něho 
Dčekával svou svo
bodu, chova11fasa
ryk vážné pochyb
nosti o tom, že se 
touto cestou usku
teční sen českoslo
venské samostat
nosti. Mnohaleté a 
hluboké studie mi
nulosti a přítom
nosti Ruska umož
nily Masarykovi, že 
poznal ruské po
měry mnohem lépe než kdo jiný a že správně odhadl úlohuRusl~a 
ve světovém zápolení. Masatyk byl si vědom nebezpečných slabIn 
ohromné slovanské řiše, jejichž nejpřednější přícinou byla carská 
vládní soustava, potlačující a znetvořující vývoj ruského národa~ 
a obával se, že nedostatky ty přivodí právě v nejrozhodnější chvíl1 
těžké otřesy. Právem tudíž pokládal jednostranné spoléhání naRus
ko, jak se proj evilo mezi některými českými politiky a mezi českoslo
venským lidem, za nebezpečné, a to tím spíše, že mu bylo známo, 
že o budoucnosti československého národa nemá ruská vláda pro
myšleného a pevného plánu. Masaryk správně také.:ozpoznal, ~.e 
politické těžisko Dohody neleží v Rusku, ale v A,nglll a ve Fran<:l1. 
Z těchto, jakož i z některých jiný~h důvodů z:ohl.Mas.aryk za stre
disko československého zahran1čního odbOje n1kolI Petrohrad, 
nýbrž Paříž a Londýn, kde revoluční práce měla též daleko pří-
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znivější podmínky myšlenkové, společenské a technické. Masaryk 
sám, když mu byl vytýkán jeho postup, vyložil příčiny, pro něž 
nevytvořil z Ruska centrum československé revoluční práce, takto: 
"Proč jsem nešel do Ruska hned s počátku? K tomu je výklad 

Panorama rakousko-uherskfch Zákopli u Zborova. 

tento: Technicky, čistě technicky. nelze zde pracovat, zejména ne 
za starého režimu, protože komunikace s Ruskem, i telegrafická, je 
takřka ilusorní. Telegram j de odtud týden i více. Teď si představte, 
jak by z Petrohradu bylo možno říditi naši práci v Londýně, Pa
říži, Zenevě a Římě. To je nemyslitelné z čistě dopravních příčin. 
Divil jsem se, že to i zde někteří z vás nechápali. To je dáno země
pisem, isolaci Ruska. K tomu přistupuje, že politické centrum ne
bylo v Petrohradě. Bylo v Paříži a v Londýně, tam se rozhodovalo 
vše. A teď si představte, že já jediný bych seděl zde v Petrohradě, 
a tam by se rozhodovalo; to není myslitelné. Ti, co v tom viděli 
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nedostatek slovanství, byli většinou krátkozraci politikové. Slo
yanství nezáleží v tom, zda jsem zde nebo tam, nýbrž o to jde, co 
se zde nebo tam pro nás a Slovanstvo dělá." 

Neznamenalo to ovšem, jak patrno, že by se Masaryk pomoci 

Pochod prvního jlluku "Československé brigády" ke Zborovu (červen I9 I J J. 

Ruska při dobývání samostatnosti československého národa byl 
zříkal nebo ji dokonce odmítal. Naopak. Přes to, že jeho soud 
o carství a o úředním Rusku byl nepříznivý, zeslabil za světové války 
1I1asat:yk svůj nesouhlas a snažil se spolupracovati s úředními kruhy rus
kými) nejen v zájmu československém, nýbrž i ruském, neboť 
ruský národ nikdy nepřestal býti předmětem jeho kritické, ale tím 
hlubší lásky a náklonnosti. Hned na počátku války vstoupil Masa
ryk ve styk s úředními představiteli ruské říše na evropském Zá
padě, zej ména s vyslancem Izvolským a Benckendorfé'm - a nelze 
také zapomenouti jeho styků se Svatkovským - a předkládal ruské 
vládě svá memoranda. Nebylo jeho vinou, že se jeho úsilí v tomto 
směru nesetkalo se zdarem a že se ani po jeho rozkladech nechopilo 
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c~rské Rusko iniciativy v československé otázce a r:aopak se poku
sIlo československý odboj ochromiti porušením jednoty. 

Boj, jejž vedly zejména r. 1916 zpátečnické úřední kruhy ruské 
proti Masarykovi - nemálo k němu přispěl znamenitý úspěch, 
Jehož dosáhl československý odboj v únoru r. 1916 slyšením Ma
sarykovým u ministra Brianda,- nemohl podvrátiti důvěru a lásku, 
kterou k Masarykovi chovali pokrokoví ruští Cechové a čeští zajatci. Na
opak čím rušivěji a nebezpečněji zasahovala ruská vláda do vývoje 
československého osvobozovacího hnuti, tím více rostla mezi 
Cechy touha, aby Masaryk přijel do Ruska a osobně se ujal řízení 
odboje. Jeho jméno chvělo se na rtech tisíců českých zajatců, kteří 
toužili po osvobození ze zajateckých táborů a po činném boji s Ra
kouskem- Uherskem aNěmeckem, před jeho autoritou skláněli se 
všichni v hluboké úctě a oddanosti. Příčinou toho nebyl jen obdiv 
k muži, jenž v pokročilém věku opustil svou rodinu a ujal se ldo
potného díla, aby vyburcoval svědomí světa a dobyl svému národu 
samostatnosti, nýbrž i vědomí, že jen jeho program vyjadřuje to, 
po čem vědomě či jen v podvědomí toužila česká srdce. To se zra
čilo zejména na květnovém kyjevském sjezdu, jenž byl šťastným 
úvodem k Masarykově činnosti v Rusku. 

Měl-liMasaryk v ruském prostředi pro své demokratické smýš
leni a pro své odsouzeni carského vládního systému hojnost ne
p~átel, nepo.strádal v něm však také přátel z kruhů pokrokových. 
JIŽ ke koncl r. 19 I 6 zvolila ho petrohradská universita svým pro
fesorem a pozvala ho k přednáškám. K Masarykovým přátelům 
patřil zejména prof. Miljukov, který v první revoluční vládě zaujal 
rozhodující postavení. Jemu a Roqzjankovi poslaI1l1asa1J'k z Lon
dýna 18. března 1917 telegram, v němž pozdravil ruskott revoluci a 
v,Y!J'čil zároveň její program: "Svobodné Rusko znamená smrt Ra
kouska- Uherska, tohoto pokryteckého a zrádného nepřítele Slo
vanů", na nějž obdržel souhlasnou odpověď Mjljukovu. O měsíc 
později byl pak Masaryk připraven k cestě do Ruska. Mohl před 
svým odjezdem vyslechnouti ještě zprávy M. R. Štefánika, který se 
byl právě vrátil z Ruska - jeho oficielní poslání, aby ruská vláda 
místo svých vojáků poslala na západní bojiště větší p~čet českých 
zajatců, skončilo přes všechnu pomoc generála Janina neúipě-
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chem -, a poraditi se s hím jakož i s drem Benešem o dalším po
stupu. Byl ovšem přesvědčen, že jeho pobyt v Rusku nebude trvati 
dlouho, jen několik týdnů, a chtěl se po vyřízení zamýšleného 
programu vrátiti zase do Londýna. Vskutku však se do Londýna ne
vrátil od výcho
du ajako revolu
cionář, bojující 
houževnatě o do
byti českosloven-
ské samostatnosti, 
nýbrž od západu, 
z Ameriky, a jako 
první president 
Ces koslovens k é 
republiky. 

JizdazAnglie 
do Ruska bylaod
vážným podni
kem. Moře, jímž 
musily lodi na té
to cestě projíždě
ti, bylo plno ne
bezpečí, které ně-

CeCOJJó 11 Zborova, 

kde v Čer!)J111 r. I9IJ byla IIb),tovóna část "Českos!ovellSké brigády". 

mecké ponorky připravovaly - slyšeli jsme už, že od počátku 
února r. 1917 vedlo Německo neomezenou ponorkovou válku
a potměšilé miny, před nimiž, jak ukazovala nedávná smrt lorda 
Kitchenera, byla ochrana téměř nemožná. Opravdu také loď, která 
měla původně dopraviti Masaryka do Ruska, byla potopena a rovněž 
iIoď, na níž Masaryk vskutku odejel 5 . května 1917 ze skotského 
přístavu Aberdeenu do norského Bergenu - s anglickým pasem 
na jméno Marsden - ušla se svými cestujícími zkáze jen dík ducha
přítomnosti kapitána, který v poslední chvili zabránil srážce s ne
přátelskou minou. Z Bergenu jel Masar)'k bezpečnější suchozem
simu cestou, spojenou ovšem s velkou oklikou, přes Kristianii 
(dnes Oslo) a Stokholm, kde byl očekáván Bohdanem Pavlů, na 
sever do Haparandy a odtud po ruské (tehdy) půdě do Petrohradu, 
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kamž dorazil Ir). května I!JIJ. Nové období československého od
boje ~,.Rusku, na jehož štítě stálo Masarykovo jméno, počínalo. 

PnJezd Masary~ů,:,: do Petrohradu byl uvítán českými zajatci 
v Rusku a ruskýmI Cechy s nevýslovným jásotem. "Slova plná 

Sbírka časopiszl českoslOl}ťllskJch legiunářů na Rusi. 

o bdlvu, nejněž
nější jména, nej
odvážnější sny a 
naděj e, nejodhod
lanějšÍvůlik bojia 
nepopsatelné nad
šení"-to všeob
sahovaly tehdejší 
projevy krajanů 
našich v Rusku, 
kteří pozdravova
lis nadšením usku
tečněnísvého dáv
ného snu. "Přece 
jsme se dočkali," 
psal petrohradský 
"Cechoslovák" . 

"Splnily vs.e nejvr?ucnější touhy našich duší, utichly nejkrutější 
stesky nasIch srdcI. Prof. Masaryk, tak milovaný všemi a tak dlouho 
očekávaný, je mezi námi. Tatíček náš, hlava dobrá, sokol náš! Zpráva 
o jeho přij ezdu běží celým Ruskem, letí na posice k našim statným 
b~rcům-voj~~(Ů~, zalétá vdo nejvzdálenějších zajateckých táborů a 
vs.ude bU~1 JIste nekonecnou, nevýslovnou radost a nové naděje." 
NIkdo, a~l l\~~saryk sám, netušiI'v první chvíli, v jakém smyslu 
bude potrebl Jeho zlmšené a pevné ruky, která by řídila kormidlo 
československého odboje rozbouřeným ruským mořem. Ukázalo 
se ~šak záhy,. že se 1v~asaryk. za svého pobytu v Rusku neomezí jen 
na ulohu nosItele a predstavltele jednoty československého revoluč
ního ú~ilí, když ve vývoji ruské revoluce velmi rychle nabýval pře
vahy ŽIvel, rozmetávající budovu Ruska do základů. 

Již p~i výbuchu ~~v?lu~e :v yrv:,ní polovici března r. 19I7 byla 
patrna nejednotnost clfiItelu, JejiChž spolupůsobením byl povalen 
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starý režim a carská vláda. Zcela jinak představovala si budoucnost 
Ruska lib erární buržoasie, vedená pokrokovou inteligencí, a jinak 
dělnický lid, naplněný myšlenkami socialistickými, aopět jiné bo
lesti a přání měl lid venkovský, ruský mužík. Různost revolučních 
cílů zračila se hned 
od počátku také v 
tom, žesevedleřád
né revoluční vlády 
vytvořila z krubů 
dělnických, nedů
věřujících měšťan
skýIl1 revolucioná
řům, v petrohrad
ském"Sovětu dělníktt 
avojáků'( jakási po
stranní vláda, která 
nabývala čím dále 
tím větší skutečné 
moci. Tlak socialis
tických vrstev na 
vládu rostl den ode 
dne.Proj evilse také 
vtom, žezrevoluč
ní vlády vystoupil 
jednak ministr věcí 
zahraničních Milju
kov) který byl nahra
zen Tereščenkem) jed
nak ministr vojen-
ství Gučkov, který Rakouská l:J,chlúpalná Zákopová děla .(KOIžuchy u Zborova). 

byl nahrazen A.F. 
Keremkjm. K této změně došlo tři dni po Masarykově příjezdu do 
Petrohradu. 

Již v Londýně obával se Masaryk, že revoluce ochromí Rusko 
tak, že nebude moci pokračovati ve válce. Hned po svém přícbodu 
do Ruska viděl, že jeho obavy byly, bohužel, oprávněné, a proto 

Obrázkové dějiny naAi samostatnosti 45. 
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velmi záhy oznamoval svým přátelům do Londýna, aby Spojenci 
nepočítali s další účastí Ruska ve válce; jeho názor se rozcházel pod
statně s míněním M. R. Štefánika, který si z Ruska odvážel dojem, 
že po revoluci bude Rusko vojensky mnohem silnější než před 
revolucí. Z tohoto poznání plynulo ovšem také, že ani českoslo
venský odboj nemůže očekávati od Ruska vydatnější pomoci, a tím 
správnější se ukazovalo původní Masarykovo rozhodnutí, když po
ložil politické středisko československého osvobozovacího úsilí na 
evropský Západ. Neznamenalo to ovšem, že Masaryk složil v Rusku 
ruce v klín; rozvinul naopak horečnou činnost a pod jeho vedením 
všichni, kteři šli s ním za týmž cílem. 

Největší úsilí vynaložil Masar)'k na to, aby byla z českých a slo
venských zajatců, dobrovolně se hlásících, organisována českosloven
ská armáda, ať by se již vojensky uplatnila v Rusku, či spíše na 
západním bojišti, když čim dále tím více bylo patrno, že se ruská 
fronta neudrží; československé vojsko pokládal nejen za oporu po
litickou, nýbrž i za manifestační výraz národní touhy po samostat
nosti a vůle přispěti k dobytí této samostatnosti vlastními obětmi 
a silou. Vedle toho však věnoval Masaryk horlivou pozornost také 
propagaci české věci, poněvadž přes dosavadní činnost ruských, 
zejména pak petrohradských Cechů v tomto směru bylo stále česko
slovenské revoluční hnutí mezi ruskou veřejnosti buď neznámo 
nebo špatně chápáno, obzvlášť, jak už o tom byla řeč, v kruzích 
socialistických, a nikoli bez viny Cechů samých. Snažil se konečně 
též působiti povZbudivě na ducha novjch vůdců Ruska, aby vytrvali ve 
válce proti Německu a Rakousku- Uhersku, spojuje mnohostrannou 
činnost intervenční, časopiseckou a přednáško vou s důkladným 
studiem ruských poměrů, jak je vytvořila revoluce. 

Tyto všechny úkoly přivedly jej především ve styk s členy pro
zatímní vlády, zejména s předsedou vlády knížetem Lvovem, Milju
kovovým nástupcem Tereščenkem a Gučkovovým nástupcem Ke
renským, kteří byli nejdůležitějšími činiteli v politice Ruska, a 
k hoJn:jm cestám, jejichž hlavními cíli vedle Petrohradu byly Mos
kva a Kyjev. Při tom nejdůležitějším jeho pomocníkem z českých 
kruhů byl sekretář ONR jiří Klecanda - podle zmíněného již 
ustanovení stanov "Odbočky" se stal Masaryk automaticky svým 
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příchodem na ruskou půdu jejím předsedou; osobním jeho tajen::
nikem byl mladý historik Jaroslav Papoušek. I~rom to~o vstoupIl 
Masaryk ve styk s jinými politickými předáky; Jmenovlt~ se stranJ: 
kadětů, a obnovil své staré osobní znán:ostl s čelnýmI osobam1 

Náměstí Zborova po bitvě. 

ruské vědy (se Sachmatov~m, K.arěj~vem, k,~í~etem T.rubeckým, 
Jastrebovem a jinými) .. a plSemnlC;Vl (?b:vl~ste s 1;1aXlm;m ~or
kým, s nímž byl znám Již z doby predvalecne, z~ s:yc~ 1?raz~nl?o
vých zájezdů na malebJ?-Ý i;~lský ?st~ůvek ~apt1))~koz 1 ~ predaky 
ruských socialistů, u nlchz J?ho Jn:~noloZIVa~? J1~ o~eda;na d~b
rého zvuku. K Masarykovym pratelum a pnznlvc~m ,ceskos!o
venského odboje patřila jmenovitě sociálně-de~okrat1.ck~ s~uplna 
,,]edinstvo" s G. V. Plechanovem v čele a s~upIn~.~?clahs,tvu-re~?
lUc10nářů soustředěná kolem časopisu" VolJa ROSIJ1 ,k nlZ patnla 
i babušlm" ruské revoluce K. Breško-Breškovskaja. Při svýcl-: 
jednáních byl Masaryk ú~inněy po?p~r<:::,án ':0ten~kými ~ástU1?Cl 
Francie v Rusku (patřil k mm nekohkrat pz zmlneny genera1 J~nln~ 
a zvláštním francouzským delegátem Albertem Thomasem, Jako7 
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i anglickým vyslancem Sirem G: \\l. Buchananem, a udržoval živé 
styky se zástupci Ameriky, Itahe, Rumunska ~ Srbska v Rusku: . 

V otázce českoslovemkého vojska pokračoval Masaryk v prac}, 
kterou podle směrnic pařížské "Národní rady" byl započal Stefa

, nik. Základními je-
. . jich body bylo, aby 

československá ar
máda utvořila samo

Sbral/ováJlí ruskJ'ch vojákú.f I'OjákJ' rakousk:.vllIi na zboroi'Ském tiseku 

pl'ed pHchodelll "C'esko.rlolleJlské brigád)"'. 

statný celek, který 
by nebyl pouhým 
nástrojem vrukách 
ruských, aaby byla 
co nejdříve převe
zena na zá pa dní 
bojiště. Za účinné 
podpory Alberta 
ThoJllaSepodařilo se 
v květnu r. 1917 
vyrr:oci od generál-
ního ruského štábu 

souhlas, aby bylo doprayeno z Ruska do Francie na 3°.000 zajatců, 
převážně českého původu. Leč i tentokráte uskutečnění této do
hody se protahovalo. Proti utvořeJlí českosloveJlJ-ké armáqy se postavil mi
mstr Keremkj) oj ehož nepříznivém smýšlení stran československého 
odboje byla už zmínka; dlužno podotknouti, že jeho cbování a ne
důvěra k československým snahám ze značné části souvisely s ob
jevy v carských archiv~ch, které odhalovaly po vážlivé přátelstvi 
některých ruských Cechů se zpátečnickými stvůrami carského 
Ruska. Kerenský vydal dokonce rozkaz; aby bla ro':(puštěna ))Cesko
slovemká brigádoU, Jeho nepřátelství sdílel i plukovník Gberučev, 
smýšlením sociální revolucionář, jenž byl velitelem kyjevskébo 
obvodu, v němž bylo středisko československého vojs~a. Tak mělo 
býti také uvedeno vniveč nedávné povolení, že "Ceskosloven
ská brigáda" může býti rozšířena, a tím i záslužná práce, kterou 
v tomto směru vykonal již gemrál CenJinka v borispolském táboře, kde 
se tvo:žily nové oddíly" Ceskoslovenské brigády". Než na lVfasa-
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rykovo zakročení u Kerenského a O ber~čeva naříZeJZé rozpttště?! 
"Ceskoslovetlské brigádyll nebylo provedeno, a bl~VOU u. Zbo~ova, v 111Z 
podala skvělý důkaz své mravní pevnost1 a vOJenskeho ducha, 
zahnala" Ceskoslovenská brigáda" hrozící nebezpečí úplně. 

Mapka slavné bitvy "Československé brigády" U Zborova. 

Bitva u Zborova byla skoro jediným ,s::rětlým bode~, v m:<;k.é 
ofensivě, která byla podniknuta ke k~)1~Cl cervna a n~ zacatku cer
vence r. 19 I 7 hla vně přičiněním mInIstra Kerenskeho (proto se 
mluví o ofensivě Kerenského), doufajícího, že se i.i zasta';"í rozklad 
ruské armády. Optimistické naděje, l~ter~ c~lO~al1 :nnoZl, v Rusk;t 
(patřil k nim, jak jsme viděli, také náš StefanIk) 1 v zapad111 Evrope, 
že revoluce pozvedne bojovného ducha a válečnou s~l:o?nost rus: 
kých voiáků a důstojníků, jichž se v pos~~dních meslcl~h ca;ske 
vlády zmocňovala po vážlivá malátnost, nej1stota a nechu t k valce, 
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ukázaly se záhy klamné. Jako V zázemí, tak i na ruské frontě naby~y 
Převahy prvk;,y rozkladné nad prvky tvořivjmi. Občanské strany ruské, 
ačkoliv měly rozhodnou většinu v první zatímní vládě, neměly 
odvahy, aby se postavily energicky na odpor agitaci, kterou rozvi
řovali socialisté, zejména levého křídla, v zákopech, a opatřením, 
která zcela zničila vojenskou kázeň. Zejména neblahým se stal tak 
zvaný rozkaz čís. I., jímž vláda na nátlak petrohradského "Sovětu děl
níků a vojáků" zavedla do armády výbory vojáků a volbu důstoj
níků; na unavené, politicky nevyspělé a defaitistickýmí hesly mrav~ 
něotřesenéruské vojáky půso bilo náhlé udělení tak rozsáhlé volnostl 
neblaze, a to tím více, žeo něco později bylodstraněnzarmádyi trest 
smrti. Pravé kruhy socialistické, k nimž patřil i Kerenský, neměly 
ovšem za cíl rozvrat armády, ale jejich snahy) přetvořiti uprostřed 
války radikálními změnami carské vojsko ve vojsko revoluční, tento 
rozvrat umožnily a urychlily. Přispělo k němu ostatně i to, že po re
voluci byla většina vyšších velitelů vyn~ěněna, jakož i že se revo
luční vláda hned posvémnastoleníneodvážila útočných vojenských 
podniků, jimiž se snad ještě mohl duch armády pozvednouti. 

Nutno uvážiti, že na počátku r. 1917 nezbývalo téměř ničeho 
z původní, v míru vycvičené a vojenským duchem jakž takž 
proniknuté armády, s níž Rusko vstupovalo do světové války. 
Ohromné ztráty na mrtvých, raněných a zajatých přivedly do vojska 
množství neuvědomělých a nebojovných mužíků, jichž nikdo ne
poučil, proč ruská říše vede válku, a nikdo se nesnažil přemoci 
mravními a citovými prostředky jejich trpnost a nechuť k bojování. 
Pádem carismu a celého dosavadního systému pominula u negra
motného mužíka jediná pohnutka, která ho udržovala V zákopech. 
Heslo svobody, svůdně se šířící ze zázemí, znamenalo pro ruského 
"zemljáčka" (prostého rolníka) svobodu rozejíti se z hladové a 
vražedné fronty do klidných domovů, k opuštěným hospodářstvím 
a rodinám. Tuto prostoduchou touhu po návratu do rodných vsí 
a do bezpečí zvyšovaly pak pověsti o nastávajícím dělení statkář
ské půdy mezi selský lid; hlad po půdě a po staletí střádaná nevra
živost mužíkova vůči statkářům dovršovaly pudový odpor ruského 
prostého člověka proti válce. Po uvolnění vojenské kázně nic ne
mohlo udržeti masy ruských vojáků na bojišti. 
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Odpor velké části ruských vojáků pro~i válce u~v~zovala :z,vyŠ?
vala usilovná propaganda) kterou provozoval! na fronte Jednak rust! bol se
vici, jednak rakousko-uherské a něm..ecké vojen~k~ ~eli:elství·v V ~ru~ích 
ruského dělnictva nabývalo prevahy mlnem, ze svetova valka 

Vladimír Iljič Uljanov-Lonif1, 
vlidce ruskjch bolševiku. 

jest veskrze rázu mocenského, 
"imperialistického" a "kapi
talistického", s niž proletariát 
celého světa nemůže míti nic 
společného a kterou musí co 
nejrychleji skončiti, aby mohl 
uspořádati vnitřní poměry 
v jednotlivých státech podle 
svých tužeb a jedině se zře~ 
telem k potřebám pracujícího 
lidu. To bylo zej ména heslo 
radikální strany sociálně-de
mokratické, bolševické, ovlá
dané úplně překonanými vi
dinami německého socialistic
kého theoretika Karla Marxe, 
jak byly vyloženy zejména v 
"Komunistickém manifestu" 
z r. 1848. V čelo bolševické 
strany se postavil Lenin (vlast
ním jménem Vladimír Iljič 
Uljanov), který se hned po 
výbuchu revoluce vrátil (Ně-
meckem)zněkolikaletého vy-. , ,,' 
hnanství do Ruska aby se pokusilo nastolenz neomezme vlad,y) dikta-
tury proletariátu) a o. ~:ušení souk.rom,ého vlastn~ctv~. ~ředním c~le~ bolše
viků bylo rozvrátlti ruskou armadu a za ~ym~ uc.ele~ posl!ah do ru~~ 
kých zákopů ohromné mno~s~~í leták? 1 ~ovln, J;koz 1 emisary, kte:~ 
vyzývali vojáky, aby se vratil1 domu. S dxu?e str~?y pak o to;:ez 
usilovaly NěmeckoaRakousko-Uhersko, ktere utvo!1ly~, vlbranyc? 
důstojnfků a vojáků zvláštní propagační oddíly, pr~cuJlcl pron;.ys
leně mezi zmatenými ruskými vojáky jednak letáky, Jednak navazo-
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váním styků v duchu hesel, která se do ruských zákopů hrnula ze 
zázemí: okamžitý konec války, mír podle stavu předválečného (mír 
bez anexí a náb rad), samospráva národů, půda a svo boda lidu. Obo
jetná rakousko-uherská a německá propaganda tvrdila, že hlav-

ním vinníkem vál

Odchod tletího pluku "Česko,rlovenské brigády" Z Jezpmé 
do Zákopu zborovského tise.ku (2I, čerl'na IJiI7). 

ky i est Anglie a 
i ejími spolu vinní
ky ostatní státy 
Dohodya že petro
hradská zatímní 
vláda jest předsta
vitelkou imperia
listické buržoasie, 
nepřátelské ruské
mu lidu; později 
také sám socialis
ta Kerenský byl 
touto propagandou 
líčen jako zaproda
nec západoevrop
ského kapitalismu. 
Výsledek toho byl, 
že se na mnohých 

místech ruské fronty sbratřovali ruští vojáci s vojáky německými, 
po případě rakousko-uherskými. Ústřední mocnosti bděly ovšem 
pb tom pečlivě nad tím, aby se jejich vojska nenakazila podvrat
nými myšlenkami, které s nestoudným pokrytectvím šířily v ar
mádě protivníkově. Pod vlivem tohoto jakož i bolševického štvaní 
zabíjeli ruští vojáci neoblíbené důstojníky nebo páchali na nich 
násilí a opouštěli svévolně zákopy i frontu. 

Domnívaly-li se však Ústřední mocnosti, že k zhroucení ruské 
fronty a k příměří, po případě k míru sRuskem dojde bez jediného 
výstřelu - aby se neobnovila bojovnost ruských vojáků, zacho
vávalo rakousko-uherské a německé velitelství od výbuchu revo
luce úplný klid zbraní (mimo omezený podnik u Kovelu na počátku 
dubna r. 1917, při němž rozklad ruského vojska byl již zřetelný)-, 
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byly přece jen na omylu. Prozatímní vláda ruská odmítala rozhodně 
myšlenku separátního míru a stejně bez účinku zůstala výzva němec
kých a rakousko-uherských velitelů k velitelům ruským z 12. května 
1917, aby bylo zahájeno jednání o příměří; takovéto jednání odmítl 

},1illistr Keremk,i povzbuzuje 2Joják,y k boji (Jezemá, IJ. čerNla IJi I7). 

i petrohradský "Sovět dělníků a vojáků". Naopak po rekonstrukci 
zatímní vlády ve prospěch socialistů v druhé polovici května 19 1 7 
došlo k pokusu zastaviti rozklad ruské armády a ofensivou obnoviti 
v ní kázeň a bojovnost. Hlavní zásluhu o tento pokus zjednal si, jak 
bylo už poznamenáno, ministr Kerenský. Pro ofensivu vyslovi1ise 
také zástupci ruských vojáků z jihozápadní a rumunské fronty. 

Nadlidský byl boj proti roz.kladu ruské armády; do něhož se Keren
ský vrhl od konce května 1917. Nadán strhující výmluvností, snažil 
se Kerenský pozvednouti ducha ruského národa nejprve v městech 
v zázemí a po té přímo v zákopech mezi vojáky. Nesčetné byly 
schůze, na nichž neúnavně a nadšeně získával lid pro myšlenku, 
že Rusko musí vésti válku dále, aby úspěchy revoluce byly zajiš
těny. Na první pohled se zdálo, že jeho apoštolská činnost, optimis
ticky věřící v příznivý výsledek, bude míti úspěch, když žár jeho 
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slov strhl velkou část vojáků. Ve svých snahách byl Kerenský horli
vě p~dporován zejména novým genera1issimem ruské armády A. A. 
Brusllovem. Vskutku pak od počátku června ustalo sbratřováni 
ruských vojáků s vojáky německými a rakousko-uherskými a po-

Generál Selivačev, velitel 49. armádního sboru, 

II zákopech "Čsl. brigády" u Zborova s velitelem "Čsl. brigády" 
plukovníkem Trojanovem (24. června I!lI7). 

čaly se objevovati 
příznaky nastávají
cího útoku. Bolše
vické agitaci však, 
bojující proti při
pravované ofensi
vě, přitrž nebyla, 
bohužel, učiněna. 

Základni myš
lenka Kerenského 
ofensivy ovšem ne
byla nová; byla vy
pracována ještě za 
starého režimu ke 
konci roku 1916 a 
schválena carem a 
byla součásti velké
ho útočného plánu, 
jejž Dohoda hod
lala provésti na jaře 
1. 1917. Ještě před 
březnovou revolucí 
byly k ní vykonány 
některé důležité 
přípravy, zejména 
byla podstatně roz
množena dělostře-

. , , lecH a letecká vý-
z~r~J ruske armady. Když sepak Kerenský rozhodl ofensivu pro-
vestl, ,b!lo rozhovd~uto, žve út?l~ bude veden na frontě jihozápadní; 
hlaVnI utok u Brezan mel byt1 podporován útočnými akcemi na 
sousedních úsecích fronty. Poněvadž bylo zřejmo, že přes horlivou 
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agitaci Kerenského nelz~ poč~:ati:espolehl~v~st,i ,:š~ch ,:oják,~' bylo' 
rozhodnuto organisovatI zvlastm dobrovolmcke utocne ()Juder~e ) sku
piny, které by započaly útok a svým př~klademvstr~l!ost~tm. ,,~esko,
slovenská brigáda" bla první) která se k teto odpovedne uloze usfJ! sveho za-

Tábor dobr01Jolnfkti "Československé brigády" v fezerné 
(za účasti námořník!i černomořského rttskiho loďstva). 

stupce poručíka Sípka přihlásila (ke konci května r. 1917); stalo se tak 
na vojenském sjezdu jihozápadní armády v Kamienci Podolském. 

V důsledku této přihlášky byla nCeskoslovenská brigád aH již 
}. června I9IJ zařaděna rozkazem generála Brusilova v údernouskupinu VII. 
ruské armády; jíž velel generál Bělkovič a která byla postavena proti 
pevným zákopům rakouským u Břežan (viz obraz na str. 307). Bylo 
to po prvé za doby trvání" Ceské družiny", co se všichni češti 
dobrovolníci měli shromážditi na samostatném úseku bojiště pod 
jedním velením v bojovou jednotku, neboť, jak jsme vypravovali 
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už výše, byli až do této doby rozptýleni v rotách nebo jeH v četách 
pO,různýc!1 divisích ruských armád, stojících proti rakousko-uher
skemu ;oJsku ~osléze na dlouhé frontě od pinských blat až k ru
munskym hramcím. K odpovědnému úkolu k němuž se dobro
volně přihlásila, byla však" Ceskoslovenská' brio-áda" následkem 
zmíně~é r~ztříštěn~sti~ojensky nepřipr~vena) a to ~ím spíše, že do
sa ;a~n:1? ukole~ cveskych d~brovolmků nebyl boj v zákopech, 
nyb::z Clnnost vyzvedna, ktera vyžadovala zcela jiného výcviku a 
zkus~n?stí; ,k tomu pak konečně přistupovala nedostatečnost vý
zbr?J.evceskych dobrovolníků. Z těchto důvodů také změnil v po
IO,VlCI c~rvna generál Gutor, jenž po Brusilovovi, jmenovaném vrch
mu: veh:.el~~, převzal velení jihozápadní fronty, původní rozhod
nutI a prz~elt~ nCeskoslovemké brigádě" méně odpovědJ?Ý zborovský úsek 
u 4~. ~rma~mho sboru XI. armády, jemuž velel přítel Cechů generál 
Selzvacev. K soustředěni "Ceskoslovenské brigády" bylo určeno 
ok~lí ~ěstečka Jezer~é) leži~ibo asi 20 km na západ od Tarnopolu, 
v nemz byl vedle velItelstvl 49, armádního s boru umístěn také štáb 
,,~eskoslovenské brigády" s velitelem plukovníkem Trojanovem 
v cele. 

Technické a fysické nedostatky překonali čeští dobrovolníci 
touhou u~latniti se ~~~ostatně v celku. Vojenská nepřipravenost 
nemoh~a )lchv od~5.tvr:s1t1; vždy~ k vtzvěd?ým. úk?lům, které jim 
byly p~vodne pr1~ceny, nebyll take vycvlcenl a prece se při nich, 
dlk svemu ~:avm~~. <:dhodlání i duševní a tělesné pohotovosti, 
tak znamemte osvedclh. A tak "stahování československých částí 
z různých úseků fronty do J ezerné bylo jedinou triumfální cestou 
ve zna~en~ č~rvenobí~ých a rudých praporů. S veselými tvářemi, 
se vztycenyml hlavamI berou se strojné roty Cechoslováků ověn
čené. kvitím, za rázného zpěvu a zvuků hudby jako k nějal~é slav
nosti kolen; ruských oddílů, u nichž svým bodrým zjevem a od
val:?u ~Udl ~espekt a ~ctu. Nezasvěcení zemljáčci nevědí, co si 
maJ1,? t~ch l~dech ?:-ysl~t,o ne~?v~ jdo,: o .nich kro,n;ě zprávo jejich 
odvazne hrd~~nostll neJruznéJsI povestl, vrchohcl v tom, že t. zv. 
~echoslováv~l JS?U ~ývali zajatci, kteří při nejbližší příležitosti pře
J~<:u k nel~n~~~1. Tl však ,Pomluván:- se. smějí a tušíce, odkud vítr 
veJe, provadej1 naopak USIlovnou ag1tacI pro nástup. Sila české vůle 
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bíti se působí na zemljáčky tak, že slibují nastupovati, budou-li 
Cechoslováci s nimi." Do 20. června byla téměř celá" Ceskosloven
skll. brigáda" soustředěna podle rozkazu kolem J ezerné, v níž byl 
ubytován první pluk, kdežto druhý pluk byl rozložen kolem vsi 

Pohled na část Zborovského bojiště. 

Danilovců (na severozápad od J ezerné) a třetí pluk okolo vsi Osta
šovců (severně od J ezerné). V celku se tu shromáždilo na půl čtvrta 
tisíce dobrovolníků. Několik dní, které zbývaly před odchodem do 
zákopů, bylo svědomitě využito k doplnění výzbroje a k opatření 
jiných potřeb, ač všechny nedostatky vinou rozvratu ruského zá
zemí nemohly býti ani zdaleka odstraněny. Chyběla zejména ,"ý
zbroj k boji posičnímu nejdůležitější, kulomety a bomby, a střelivo 
vůbec. 

V noci s 21. na 22. června 19I7počínaia pro ))Ceskoslovenskou brz-
gádu(( rozhodná chvíle. Tehdy vstoupil první a druhý její pluk do 
Zákopů; aby převzal úsek, jenž byl až dosud obsazen dvěma pluky 
finskými (mužstvo bylo ruské), které musily býti vystřídány, po-
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něvadž podlehly bolševické agitaci (předním agitátorem byl tu pra
porčík Krylenko, pozdější velitel bolševické armády) a bratřily se 
s rakouským vojskem; výmluvné svědectví o jejich smýšlení po
dávalo to, že před svým odchodem ze zákopů zakopaly množstvÍ 
střeliva a kulomety, takže čeští dobrovolníci po svém příchodu 
neměli po několik dni jiné obrany před případným nepřátelským 
útokem než bodáky svých pušek. Rovněž zákopy byly ve velmi 
ubohém stavu, mělké a zasypané a drátěné překážky před nimi byly 
na mnohých místech přetrhány. Není divu, že při prvním pohledu 
na tuto spouš ť a u vědomi nespolehlivosti ruských vojáků se na 
chvm dostavila mezi dobrovolci jistá sklíčenost. Vždyť bylo více 
než pravděpodobno, že připravovaná ofensiva, podnikaná přes 
všechno úsilí Kerenského s rozvrácenou a demora1isovanou armá
dou, promění se v porážku, při níž čeští dobrovolníci padnou do 
rukou rakouských a skončí jako" velezrádci" na šibenici - proto 
také zmizel s čepic českých dobrovolnikú odznak jejich přísluš
nosti, červenobílá páska (lentočka). Leč toto zakolísání, zcela po
chopitelné a přirozené, brzy přešlo a zvítězilo přesvědčení, že 
nelze již bez hanby a výsměchu ustoupiti, že je v sázce čest národa, 
pro niž nutno se bit v rozhořčeném a zoufalém zápase "na život a na 
smrt", Dobrovolníci jali se přes hubenou výživu zimničně praco
vati dnem a nod na opravě zákopů a na stavbě nových, doplňo
vali chatrnou výzbroj a seznamovali se s terénem, jenž se měl za
krátko státi místem jejich útoku. Svízelné a nebezpečné postavení 
nabádalo je k ostražitosti a vskutku také se jim podařilo až do před
večera útoku, do I. července, utajiti před nepřítelem svou pří
tomnost. 

Osek, jenž byl Přidělm nCeskoslovetiské brigádě((, byl s ohledem na 
její nevelkou početnost a špatnou výzbroj příliš rozsáhlj, neboť 
jeho délka byla šest a půl kilometru. Rozkládal se na jihozáPad od 
městečka Zborova mezi vesničkami Pohrebce a Josef~vka (Josefowka) 
a byl rozdělen opěrným bodem. zvaným ,;lunet Káťal{, ve dvě části, 
severní a jižnÍ. Severní část, která vybíhala nejblíže k nepříteli 
oPěrnjm bodem ("zástavou") "Marusjouu

, byla obsazena prvním 
plukem, za nimž v záloze stály oddíly třetího pluku; velitelem 
tu byl plukovník Mamontov. Jižní. poněkud delší část úseku 
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zaujal pod velením podplukovníka Zembalevského druhý pluk a 
druhý prapor třetiho pluku. Na severu a na jihu od československé
ho úseku byly rozloženy t. zv. finské divise (čtvrtá a šestá), jejichž 
úkolem v chystané ofensivě bylo dobyti jednak opevněného vrchu 

Lunet "Kála"_ 

Mohyly (Moglly) a vsi Koňuch (Koniuch). Na straně rakouské stál 
šťastnou shodou okolnosti proti československým posidm z nej
větší části plzeňský pluk čís. 35 a jindřichohradecký pluk čís. 75; 
u 'první~o ~.in}lo č~ské mužst;o téměř dvě třetiny, u druhého pak 
vlce. nez tn ctvrtlny celkoveho stavu. Rakouské síly, rozložené 
protI" Ceskoslovenské brigádě", čítaly kolem 6.000 dobře ozbro
jených mužů. 

OsekplukovníkaMamontova bylopět rozdělen ve dvě křídla. Pravé
mu (severnímu), jež tvořil první prapor prvního pluku a dotýkalo se 
čtvrté finské divise, velelporučík Ceček, levému (jižnímu), obsazené-
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mu druhým praporerl1 pt\'ního pluku (nejjižněji byla sedmá a osmá 
rota, vedená podporučíkem J. S)'rovjlll a podporučíkem J. Švecem), 
poručík Htlsdk. Osek podplukovníka Zembalevského byl pak rozdělen 
ve tři části. Nejsevernější (u lunetu "Káťa") zaujal třetí prapor 

Pozorovací bod na zástavě ",Harusji". 

druhéhoplukupod 
velením štábního 
kapitána DjakoJ1ova) 
prostřední prapor 
první druhého plu-
ku se štábním kaPi
tánem Gajdou v čele 
a nejjižnější druhý 
prapor 3. pluku, 
vedený poručíkem 
Dembskjm. Hlav
ni obvaziště česko
slovenského úseku 
s drem Haeringem 
bylo ve vsiCecové. 

Jak už bylo poznamenáno, byl bojový úkol 49. armádního 
s boru ruského, jehož součást tvořila "Československá brigáda", 
v chystané ofensivě omezený a místní. Jeho cílem byl vrch Mohyla 
a ves Koňuchya příslušné operace měly býti provedeny finskými 
divisemi. Úkolem "Československé brigády" bylo podporovati 
útoky těchto divisí, zejména pak se brigáda měla zrrocniti vysu
nutého rakouského úseku, kde se stýkal plzdí.ský pluk čís 35. 
s maďarskou divisí čís 32. a jenž byl po bitvě u Zborova nazván ge
nerálem Selivačevem "českým nosem", a obsaditi bod (kotu) 391 
jižně od Mohyly. 

Rakouskému vojsku neušla změna, která nastala v ruských zá
kopech směnou nespolehlivých finských pluků československými 
dobrovolníky, třebaže mu, jak už vzpomenuto, nebylo až skoro do 
poslední chvíle známo, kdo se stal protivníkem; změna se proje
vovala také v tom, že nyní bylo z československého úseku stříleno, 
čehož do té doby nebylo. Rakottská dělostřelba zasypávala chvílemi 
československé posice prudkou palbou, která si vyžádala několik 
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obětí; zvlášť bolestnou byla ztráta podporučíka Igora Vilímka, velitele 
šesté roty prvního pluku, který se stal obětí rakouského šrapnelu 
již 23. června. Zejména v noci bývaly přestřelky častější. "Hoši se 
báli" - vypravuje J. Švec - "nepřátelské rozvědky a sami, jako 
bývali rozvědčíci 
si ve své fantasii 
představovali, že 
každou noc se k 
nim někdo krade, 
aby je překvapil. 
Pracovala větši
nou v nocI vzru
šená fantasie a při 
malém podezření 
začala se silná střel
ba, na niž ovšem 
nepřítel odpoví
dal. Stále jsem upo
zorňoval hochy, 
aby stříleli méně, l.f/sto smrti podpomč!ka Igora Vilímka. 

že budou klidněj-
ší, ale nebylo to nic platno. Celé noci jsem nespal ... " V noci také 
se horlivě pracovalo na opravě zákopů a ochtánných překážek p,řed 
nimi. Krom toho konali dobrovolci časté rozvědky - tu byh ve 
svém živlu -, a by poznali dobře terén svého útoku, a úspěšně od
razili několik přepadnutí rakouských strážných oddílíL O bzvlá~ť 
zdařilou rozvědku vykonal v noci těsně před útokem poručík Miil
ler, při níž bylo zajato na 20 rakouských vojáků, od nichž se Čecho
slováci dozvěděli důležité zprávy. 

Jinou důležitou přípravou bylo pořízenlplánu k útoktt) při čemž 
velmi prospělo, že poručík Husák, který před časem pobýval 
v těchto místech po delší dobu se svými rozvědčíky, dobře znal 
útvar krajiny. Poručík Čeček vypracoval podrobný a př~sný 
plán útoku pro první prapor prvního pluku, za jehož východl~ko 
byla určena zástava "Marusja", vzdálená od rakouských zákopů Jen 
600 kroků. Útok odtud měly po krátké dělostřelecké palbě zahá-

Obrázkové dějiny naši samostatnosti 4G~ 7 2 1 
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jiti pod vedením L. lIdusílka a K. Sekaniny čtyři úderné skupiny; k to
muto nebezpečnému úkolu přihlásilo se vel~é množství dobrovol
níků, daleko více.než bylo třeba. Hlavním cílem jeho bylo obsa
zení koty 39I. Také poručík Husák vypracoval pro svůj úsek plán 

útoku, jehož hlavním východiskem 
byl lunet "Káťa". 

Za takovéhoto stavu započala 
29. června I9I7 o páté hodině ranní 
silnou dělostřelbou na celé halič
ské frontě ruská ofensiva, která ne
byla ovšem pro rakousko-uherské 
a německé velení překvapením, 
poněvadž o jejích přípravách mělo 
obšírné zprávy od četných ruských 
zběhů. Po dvoudenní mohutné pal
bě došlo I. července k útokům jednak 
VII. ruské armády uBřežanproti po
sidm německým, rakousko - uher
ským a tureckým, jednak XI. ar
mády u Koňuch. Útok u Břežan, 
podniknutý za přítomnosti Keren
ského, započal sice pro ruské voj-

Podporučík Igor Vil!Jllek. sko slibně, ale po několika hodinách 
. byly počáteční úspěchy energický-

mi protiútoky německými ztraceny. Na pokračování ofensivy 
v těchto místech nebylo už ani po myšleni. Jediný neúspěch po
stačil, aby se ruská armáda zhroutila úplně. Úspěšnější byl sou
časný útok XI. armády, která dík své prudkosti a předchozí dělo
střelbě prorazila rakousko-uherskou frontu v šíři 9 km, pronikla na 
půl čtvrta kilometru hluboko a zmocnila se vesnice Koňuch. Ra
kousko-uherské ztráty na mužstvu a válečném materiálu byly tu 
veliké; mrtvých, raněných a zajatých bylo nejméně na 7.000 a zbyt
ku vojínů nebylo možno k dalšímu boji použíti. Ruský útok proti 
vrchu Mohyle však toho dne ztroskotal. 

Ospěch u Koňuch byl, jak patrno, jediným světlým bodem 
prvního dne ruských útoků. Ruské velitelství snažilo se jej přiro-
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zeně využitkovati a rozmnožiti. Po ztroskotaní ofensivy u Břežan se 
soustředila jeho pozornost k bojišti u Zborova) jemuž byl původně 
přikládán podřadnější vý~n~m. ~r<?t<? byl vy.dán rozkaz)v ab~ 2: čer~ 
pence byl obnoven útok čtvrte fmske dlvlse proti Alohyle, a sesta fmska 
divise měla pokra
čovati v útoku Z Ko
iíuch. Po dle původních 
disposic měl býti úkol 
)JCeskoslovenské bri
gády" podružný) jak 
také ukazovala pří
lišná délka jejího 
úseku, a měl pře
stati na podpoře 
akcíoboufinských 
divisL Vskutkuvšak 
2. července dík inicia
tivě a odvaze dobrovol
níků a jejích českých 
důstojníkil připadla Ves KOIíuchJ'. 

hlavní úloha právě jí. 
V noci s 1. na 2. července vykonala" Ceskoslovenská brigáda" 

poslední přípravy k útoku. Zejména byl převeden třetí pl~k, jenž stál 
původně v záloze, do přední linie; první jeho prapor, Jemuž velel 
!Jodporučík Vobrátílek) zesílil severní část (pravé křídlo) česko
slovenského úseku, kdežto dvě roty druhého praporu byly posta
veny na nejlevější křídlo. Zároveň pak vykonal poručík Muller 
úspěšnou rozvědku, o níž už byla zmínka. Casně ~rána 2. července 
zahájilo ruské dělostřelectvo ničivou palbu pro~l ral~ousko-uh,er
ským zákopům. Leč útoky .ruské p~chotx, ~odll1~ane od prvmh,o 
úsvitu z Koňuch, se nedařily a take na pnych mlstech ztroskota-
valy ruské snahy o post~p. v ,.' vv v v 

Za této situace, ldera se pocala Vyvl)etl neutesene, obdrzel po-
ručík Ceček od plukovníka Mamontova rozkaz) ab se svým praporem 
'VJ'Tazil k útoku současně se čtvrtou finskou divisí. Rozkazem tím, vyda
ným na popud generála Selivačeva, změnily se podstatně původní 
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disposice, podle nichž měla "Ceskoslovenská brigáda" útočiti te
prve tehdy, až by se finské divise zmocnily jednakMohyly, jednak 
koty 402 (severně od Koňuch), čímž by její úkol,obsazení koty 39 I, 

byl býval podřadný. Nástup měl býti proveden o deváté ho dťněranní a 
jeho východiskem 

Pomčík Husák (vlevo) {/ podporučík S)'rovj (l/prm'o) 

odt'áZťlli po sl!é1ll zraněllí ze zborovského bojit/f. 

měla býti podle 
vzpomenutého již 
pláhu Cečkova zá-

1\,\" ." stava ".LÝ1.arusF . 
Hodinu předzapo
četím útoku byli 
dobrovolníci podle 
plánu rozestaveni. 
Jejich pohyb zpo
zorovalo však ra
kouské dělostře
lectvo, které ihned 
započalo páliti do 
česko-slovenských 
zákopů. Neblahým 
výsledkem této pal

by bylo, že podporučíku Syrovému bylo vystřeleno oko a poručík 
Husák byl zraněn, takže o ba se nemohli útoku zúčastniti. VeJ ení dru
hého praporu po Husákovi převzal poručík Muller. "Leželi jsme 
v úzkém okopu (= zákopu) v napjatém očekávání" - píše jeden 
z účastníků slavné zborovské bitvy o svých dojmech před započe
tím útoku - "přes nás létala sta nábojů do nepřátelských okopů, nad 
námi rvaly se šrapnely a vy buchovaly nepřátelské granáty, zasypá va
jíce nás zemí. Leželi jsme ohlušeni tím řevem a omámeni prachema 
kouřem explodujících granátů a v očeká vání jisté smrti. Nervy byly 
napjaty do krajnosti. Zdálo se nemožným touto strašlivou clonou, 
kterou nás nepřítel zavěsil, byť na krok proniknouti. Oněch 45 mi
nut, které trvala ,podgotovka' (pohotovost), zdálo se "ěčností ... " 

V určenou dobu v.yrazť!J ze Zástav.y )Marusji" připravené úderné 
skupťny (granátníci), vedené svobodníkem L. Musílkem (druhý je
jich velitel K. Sekanina padl). V patách za nimi vy běbla k útoku 
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druhá rota prvního pluk.u) vedená praporčíkem Vašátkem a po ní dalši 
části prvního praporu prvního pluku. Jako vichr přelétli dobro
volníci volné prostranství, dělící je od rakouských zákopů,a Ýy~ 
pudili z nich rázem rakouskou posádku. Současně s granátníky vy
razily z lunetu "Káťa" roty 
druhého praporu se šestou ro
tou, vedenou praporčíkem Pod
molem, v čele a také ony přes 
prudkou střelbu rakouských 
vojáků se rázem zmocnily 
první a druhé linie rakous
kých zákopů a pronikaly do 
linie třetí. Již před I I. hodi
nou dopolední byla kota 391, 
původní jejich cíl, v českoslo
venských rukou. Jižněodlu
netu "Káti" vyrazil kupředu 
s osmou rotou druhého pra
poru podporučík Svec a za nim 
\Te vlnách další půlroty téhož 
pta poru, vedené podporučíkem 
Vuchterlem a praporčíky Sidlíkem 
a Noh~jlemJ jakož i roty prapo
ru třetího; také ony se rychle 
dostaly hluboko (4 km) do 
rakouských zákopů. Střed 
"Ceskoslovenské brigády" 
vnikl tak jako klín do rakous
kých posic. 

Poručík KrejčiNk 

(později jako major velitel I. jízdního pluku 
čsl. armádního sboru v Rflsku). 

V tom však spočívalo zároveň nemalé nebezpečí) neboť boky 
československého klínu byly obnaženy a zejména na levém boku, 
kde byl oddíl podporučíka Svece, se pokusil protivník o protiútok. 
Tato situace byla zaviněna neschopností velitele jižního československého 
úseku podplukovníka Zembalevskéb a štábního kapitána Djakonova, kteří 
podle předem stanovených disposic měli s podřízenými částmi 
také již zahájiti útok, ale rozkazu k němu nevydávali. Proto se choPil 



na pravém křídle jižního úseku itliciatiz:)' poruNk KrejčifíkJ jenž 
vyslal néjprve úderJ?ý oddíls podporučíkem Kf!palem) jemuž se rychlým 
a rázným zakročením podařilo osvoboditi Svecůvoddíl z nebezpeč
ného postavení~ a hned nato přešel sám s některými oddíly druhé

ho pluku k úspěš
nému útoku. Jako 
smršť postupovali 
čeští dobrovolníci 
proti překvapené
mu nepříteli, je
muž se dostávali 
průlomem fronty 
do zad a získávali 
velké množství za
jatců. "Někteří ra
kouští důstojníci 

utok druhého pluku "C'eskoslo?'B11ské brigády" u Zborol'a. pře k va pe ni j s o u 
. prvním plukem u 

snídaně neb ještě v loži, pravé křídlo druhého pluku v dobytých 
zadnějších liniích pouští se do přichystaného právě oběda." Po po
ledni ulehčilo se posléze též postavení pravého křídla" Ceskosloven
ské brigády", na němž stála první rota prvního pluku, navazující na 
čtvrtou divisi finskou, jejíž útok, podniknutý současně s výpadem 
Cechoslováků ze zástavy "Marusje", selhal. První rota, napadená 
s pravého boku prudkou střelbou nepřátelskou, dostala se jen před 
rakouské zákopy, kde se musila zakopati, a utrpěla velké ztráty; 
teprve pomoc československé zálQhy (podporttčík Voženílek) a rus
kého pěšího pluku čís. 328 ji osvobodila, takže mohla konečně 
také ona pronikati úspěšně dále. "Tento dravý proud," jak píše 
nejnovější historik slavné bitvy u Zborova Vl. Klecanda, "se rozlil 
jako bystřinami po všech prohlubeninách, řitilse úžlabinami a úvozy 
po svahu do údolí, kde se jen chvíli zastavoval, aby zesílil, a už 
stoupal zasespojovadmi zákopy i přirozenými roklinami a úvaly do 
svahu a přinesl nejen úplný zmatek do řad posádky na opevněném 
kopci Mohyle, ale desorientoval i všechno dělostřelectvo, jehož 
pozorovatelé leckdy nevěděli, postupují-li to Rusové, nebo ustu-
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puje-li to vlastní vojsko. Náhle se před nimi vynoří malý hlou
ček odvážných Cechoslováků, kteří se. .. jako kočky proplé
tají sítí zákopů, přeskakují je, podlézají překážky, jinde se objevují 
na povrchu posic a náhle jako by se propadli do země, aby se 

Rozbitj betonovj rakouJ"kj pozorol!ací bod Ha A1ohy!e. 

za chvíli vynořili na místě, kde by jich nepřítel nejméně hledal." 
Jako poručík Krejčiřík strhl na sebe iniciativu na pravém křídle 

jižního československého úseku, když se ruští velitelé ukázali zcela 
neschopnými, chopil se velení vostatní části tohoto úseku ~nergivcký 
štábní kapitán Gajda. Váhavost podplttkovníka Zemba/evskeho ovsem 
způso bila že se 'levé křídlo "Ceskoslovenské brigády" dostalo 
do boje poněkud později než křídlo pravé. Jeho útok zahájila 
úderná skupina, vedená podporttNkem Ceňkem Hajdott. Také tu pr?
nikali čeští dobrovolníci rychle a úspěšně do nepřátelských pOS1C, 
podporováni tím, že jejich protivníkem byl zmíněný již jindřicho-
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hradecký pIu]';: čís. 75, který se bránil chabě: Současně s pr::lDiká,nín: 
na pravém křídle až ke vsi Hodovu sevřelI CechoslováCl, pos:lem 
ruským úderným praporem, tvrdě opevněnou Mohylu, ktera po 
druhé hodině odpoledni padla do jejich rukou; stalo se tak ovšem 
. . . po krvavém a kru-

Rakouská bateriI', dobytá "Českoslovemkott brigádou" 
(Cecová u Zborova). 

tém boji. 
Dobytím 111ohy!J, 

sesice českosloven
ské vítězství u Zbo
rova vyvrcholilo, 
ale dobrovolníci 
pronikli j dtě více 
na západ a obsadili 
spolu s Rusy ze
j ména rr~ěstečko Za
rudzie. Kolem šesté 
hodiny večerní se 
skončil slavný útok 
" Ceskoslov~nské 
brigády", i enž trval 
za dusného vedra 

plných devět hodin a daleko přesáhl původně stanovený úkol. 
Prorval rakouskou frontu v šíři dvanáct a půl kilometru a do 
hloubky pěti kilometrů, tedy ještě více než ruský útok u Koňuch 
z předešlého dne. "Byla to značná rána, která by se byla rozevřela 
šíře a hlouběji, kdyby nebylo ruské vojsko již zcela propadlo 
mravní zkáze. Zde teprve jasně se ukázaly chyby carské i zatímní 
revoluční vlády na škodu Ruska sa'mého. Kdyby bývalo po ruce 
ještě několik československých brigád a divisí, snad by bývaly 
přece svým příkladem strhly sousední ruské armády, jichž vítěz
ný postup by býval dal docela jiný průběh jak válce tak ruské 
revoluci." Hned druhého dne sklonil se hlubokou ruskou poldo
nou před chrabrosti "Ceskoslovenské brigády" generál Selivačev, 
jenž přirovnal české dobrovolníky k bilým sokolům a orlům, kteří 
přivedli za sebou slepice, ruské vojáky. Nelze však zapomenouti, 
že o úspěch "Ctskoslovenské brigády" se značně zasloužili též 
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Ceši na straně rakouské) z plzeňského pluku čís. 35 a z jindřicho
hradeckého pluku čís. 75, kteří se bez boje dali zajmouti, jakmile 
poznali, že útočniky jsou krajané. 

Do československých rukou padla v den bitvy u Zborova také 

Českoslovenští dobrovolnici, padlí v bitvě u Zborova. 

velká kohst: na 4.200 zajatců - tedy podstatně více než bylo česko
slovenských dobrovolníků v boji,- kolem 20 děl, velké množství 
kulometťt a bomb, jakož i jiného válečného materiálu. Ztráty 
rakousko-uherského vojska na mrtvých, raněných a zajatých vob
lasti československého úseku činily ve dnech 3 o. června až 2. čer
vence 1917 více než 14.000 mužů. Ale také" Ceskoslovenská bri
gáda" bolestně želela nad I 90 mrtvých a pohřešovaných a skoro 
'Soo raněných. Padlí byli 4- července pohřbeni ve dvou mohylách 
na hřbitově u vsi Cecové, jižně od Zborova, kamž byla" Cesko
slovenská brigáda" po bitvě stažena, aby se po těžké námaze zota
vila; několik dobrovolců bylo pohřbeno již předtím v cecovském 
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úd~1í,a P?d 1
T
lohylo,u, jiní pak, kteří zemřeli později na těžké rány, 

v l,,-rasne a ezerne. 
Zborovskibitva poklJ'la slávou ))Ceskoslovmskou brigádtt(( a roznesla po

věst českého jména široko da
leko. Slova .vřelého uzná
ní a nadšeného obdivu 
byla napsána a vyslove
na o českém hrdinství. 
Množství pozdra vných a 
blahopřejných telegra
mů obdrželo jednak ve
litelství "Ceskosloven
ské brigády", jednak 
prof. Masaryk. Ruské no
viny uveřejňovaly licho
tivéčlánky, v nichž bylo 
též vyčítavě vzpomíná
no nesnázi, které připra
vovala carská vláda roz
voji "Ceské Družiny". 
Mezi obdivovateli boje 
~ 2. července nebyli však 
Jen staří přátelé Cechů 
jako na př. stařičký gene~ 
rál Selivačev nv'brŽ i ti '" , 
kteří se až dosud k čes-
koslovenským snahám a 
vojsku chovali střízlivě 
nebo skepticky či dokon-

lclrob čtrnácti česk~vch dobrot'olll!kú d ce o mítavě. Jaké smy'š-
lIa bojišti II Zborova. . lení převládlo o Ceších 

• • v mezi vyšším ruským dů-
stoJnlctve,m pov?1tve u ?-borov~, prozrazuji z:ýrok:J generála Gutora) 
pro?esen~ za p~ltomnostl generala Duchonina k českému generá
lOVI Cer':1nk~:)\~l: "J e to, na mou čest, sotva k uvěření, jak se česko
slovenska bngada vyznamenala! Cosi naprosto nebývaléholRozkošl 
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Viděl jsem jakživ mnoho, avšak takového zápalu, takovébo na
dšení jsem neočekával. Vaši hoši tvořili pravé divy! Oni vlastně 
jediní řádně bojovati! Nenacházím slov, abych jim vzdal čest a 
chválu, jaké zaslu
hují." Zejména pak 
pronikavý obrat 
způsobila zborov
ská bitva vesmjšlení 
J1Jitíistra Kerenského) 
který ihned povýšil 
velitele" Ceskoslo
venské brigády", u 
dobrovolníkůobli
benébo plukovní
ka Trojanova na 
,prvního revoluč
ního generála '. N ej
cennější z Keren
ského slov díků, 
pronesených k de
putaci "Ceskoslo-

Společná JJ1oh.yla padljch dobrol'úllllkú "Či!skO-rlol'ellské brigád]" 

v CecOl'é II Zborol'a. 

venské brigády", bylo prohlášení, že se může bez omezení formo
vati československá armáda ze zajatců. To byl, jak správně po
znamenáno, nejtrvalejší úspěch a nejcennější odměna za prolitou 
českou krev u Zborova. Byla zachráněna nejen "Ceskoslovenská 
brigáda", nedávno týmž Kerenským rozpuštěná, nýbrž se splňoval 
také starý sen českých dobrovolníků a zajatců a plán Masarykův 
o vytvoření velkého československého vojska na Rusi. 

Nelze konečně pominouti mlčením i ryze vojenské stránk)' bitvy 
tt Zborova) která byla pro pozorovatele stejným překvapením jako 
výsledek bitvy, neboť přinášela pozoruhodnou a cennou novotu. 
"Strašná rychlost," tak vypravuje historik zborovské bitvy Fr. Sy
řiště, "s kterou byl útok proveden, pohltila na první pohled sy
stematické provedení útoku, takže pozorován jsa z týlu, zdál se 
nezasvěceným divákům nespořádaným nástupem a pravou indi
ánštinou. Do týlu donášíse zvěst, že česká brigáda ztratila prý spo-
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jení, ba někteří nedťrvěřiví se dokonce domnívají, že přebíhá ku 
svým (t. j. na rakouskou stranu) do zajetí. Tempo útoku bylo zbě
silé a plno průbojné sily, bojechtivost až fanatická. V boji, v útoku 
chtěl být téměř každý; mnozí utíkali z týlu, z kanceláři, oďóbozu 

L1líslo, kde "ČeskosIM'tIJSká brigáda" prokmjfa rakou.rko-uherskou frontu. 

i kuchyní a zúčastnili se útoku. Takovým byl na příklad popu
lární "pan Kodl" (dobrovolec Příhoda), jenž horlivě sice pomáhá 
na obvazišti dru Haeringovi, ale j de si chvílemi zabojovat." Pod
stata zvláštnosti českého útoku sp9čÍvala v tom, že dobrovolnici 
nebojovali - jak bylo dosud pravidlem - v řetězu, nýbrž v hlouč
cích (t. zv. bojůvkách) o 6-12 mužích, v nichž se sdružovali oby
čejně kamarádi, spojeni důvěrným přátelstvím, které založily buď 
stejné osudy v "Ceské Družině", nebo společný pobyt na oddechu 
v ukrajinských chalupách (o těchto a i jiných psychologických 
předpokladech čte se zajímavě v objemném historickém románu 
J. Kopty" Třetí rota"). Tyto hloučky pobybovaly se velmi rychle, 
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používajíce v boji s úspěchem jak bomb, tak bodáků. Francouzský 
generál Tabois, který pozoroval bitvu u Zborova zblizka, po
tvrdil, stejně jako zajatí důstojníci rakousko-uherští, nevídanost 
českého útoku, který se na východním bojišti označuje jako 
))československá tak
tika" a )}českáspeciál
nostu . Vskutku byl 
to výsledek obrat
ného přizpůsobení 
k bojovým pomě
rům, jak je vy tvoři
la světová válka, k 
němuž se čeští do b
rovolníci dopraco
vali samostatně na 
základě svých té
měř tříletých zku
šeností v "Ceské 
Družině". Jako 
" Ceskoslovenská 
brigáda" u Zboro
va, počíná současně 
užívati téže takti
kyfrancouzské voj
sko na západním 
bojišti. 

Základem českého 
1Íspěchu uZbOr01Ja ~yla 
ovšem mravní síla dob
rovolníků, kteří se po 
této stránce řadí 
hodně a důstojně 

Padlí Raku.řané ve slijch zákopech tf Zborova) 

dobytjch "Československotf brigádou". 

po bok bojovníkům husitským, majícím rovněž svou "speciálnosl 
českou", vozovou hradbu. Také čeští dobrovolníci u Zborova, jako 
častokráte vojska Zižkova a Prokopa Velikého, bojovali proti pře
sile čiselné i technické a také pro ně platila slova slavné válečnické 
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písně husitské "Ktož jsú boží bojovníci": "N eplátel se nelekajte, 
na množstvie nehleďte ... a před nepřáteli neutiekajte". Husitská 
tradice, která se od počátku československého odboje uplatňovala 
tak pronikavě, ve spojení se sokolským duchem a činorodým citem 
vlasteneckým došla znamenitého pokračování. A bylo přirozeno, 
že této souvislosti vzpomněl zejména důrazně prof. MaJar)'k) jak 
svědčí jeho projevy k českým dobrovolníkům po bitvě u Zborova. 
"Dobrovolci! Rozechvěni do hloubi duše radostí i vděčností, ho
nosíme se Vaší hrdinností v nynější pro Rusko i Spojence neobyčej
ně vážnou dobu. Potomci husitů vyplnili i vyplní své povinnosti 
vůči národu, demokracii i lidstvu ... " A jindy: "Bratří! Svou hu
sitskou chrabrostí zjednali jste si uznání Ruska a celého spojenec
kého světa; dokázali jste přátelům i nepřátelům, že náš národ je 
navždy rozhodnut domoci se své národní a politické samostat
nosti. Vaše činy na bojišti dávají pravý smysl požadavkům našich 
poslanců ve vídeňském parlamentě. Vy jste živý protest proti proti
slovanskému a protirománskému Rakousku- Uhersku a věrolomné 
dynastii, spojivší se proti právu, úmluvám a slibům s Němci a 
Maďary v prvé řadě proti Cechům a Slovákům. Vykořenili jsme 
všichni poslední zbytky důvěry v dynastii a státníky, kteří se 
otrocky poddali panskému všeněmectví ... Cechové) Slováci) vpřed/{{ 

Bitva u Zborova neměla však jen ohromný a všestranný vý
znam pro odboj zahraniční - vzbudila mimořádnou pozornost 
v dohodové veřejnosti, zejména v tisku americkém, francouzském 
a italském-, nýbrž její ohlas zalehl mocně i do čeJk;ých zemí. Dne 6. čer
vence I9I7 otiskly české i německé noviny pražské a vídeňské 
zprávu ruského generálního štábu z 3. července, která oznamo
vala znamenitý úspěch "Ceskoslovenské brigády". Některé 
z českých a německých listů vytis,kly, z důvodů ovšem protichůd
ných, tuto zprávu velkým písmem a vracely se k této události 
i později, k čemuž též dalo podnět vyšetřování, které vykonalo 
o příčinách průlomu rakouské fronty 2. července rakousko-uher
ské velení, a jeho výsledky, oznámené v parlamentu. Široká česká 
veřejnost se odtud dovídala podrobnějších dat o "Ceskoslovenské 
brigádě" a z říšsko-německých novin dokonce ° celém zahra
ničním odboji. Radostné vzrušet?í rozletělo se po českjch zemícb) víra 
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:c kor:ečné vítě;;tvi byla posílena. Ke konci srpna r. I 9 I 7 otiskl 
C~~O?lS "Poz?r v dokonce zprávu, že na popud prof. Masaryka, 
dl1Cl~10 v KYJe:re; ~ylo usneseno, aby "Ceskoslovenská brigáda", 
kte~a ,se n;obyceJne vyznamenala příkladnou udatností a utrpěla 
vehke ztraty, byla doplněna 
a znovu zorganisována v divisi. 
"Prof. Masaryk," jak zněl zá
věr této zprávy, "je plně pře
svědčen o uskutečnitelnosti 
českých aspirací a věří bezpeč
ně v obnovení československé 
s~mostatnosti." Bylo této po
slly r. I9I7, kdy se zdánlivě 
vojenské postav~ní Rakouska
Uherska a Německa upevnilo, 
svrchovaně zapotřebí. Nicmé
ně změna situace se přihlašo
vala. Hrabě Czernin se tento
kráte neodvážil již žádati od 
"Ce~kého svazu" projevu 
proti Zborovu - zborovská 
bitva působila silným dojmem 
také vřadách česl"ých poslanců Gemrál Komilov. 

a utvrdila je, aby pokračovali 
v cestě, naznačené posledním odstavcem prohlášení z 30. května 
1917· 

Ačko.li:r podle rozkazu generála Brusilova z 3. června 19 I 7 byla 
ke koncl cer~na "Ce,skoslovenská brigáda" soustředěna posléze 
kole,m J ezerne a v zakopech u Zborova jako součást XI. ruské 
armady, přece vedle ní účastnil se Kerenského ofensivy hlouček čes
kých 10brov~lník.t~ ,~a jiném úseku, u města Stanislavova v oblasti osrré 
r~ske ar~~vdy,yz v;lel energický generál Kornilov) přítel Cechů, pů
\odyem ~lbl:sky kozak (r. I9I6 upadl Kornilov do rakouského zajetí, 
~ nehoz vsak, uprc~l l?omocí českého vojáka Mrňáka). Podobně 
pko X~. armada, mela 1 VIII. armáda bráti podíl na ofensivě aby 
usnadmla hlavní útok VII. armády u Břežan. Za příprav k p;ove-

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 47. 7n 
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clení stanoveného úkolu sestavil generál Kornilov zvláštní údernj od
díl Kornilovcť/' ktery' pod velením štábního kapitána M. Něženceva n , . 
čítal na půldruhého tisíce dobrovolníků. První jeho ~otu, )Jsetnznu 
smrti" utvořilo kolem I20 dobrovolníktt českjchJ kteří pracovali pů
vodně v zajatecké pracovní rotě v Cernovidch, marně se hlásíce 
do Ceskoslovenské brigády", a byli na počátku června r. 1917 
pře~' zákaz Kerenského přijati g~nerále~ K~rnilov~n:, de: forreo
vaného úderného praporu. Velitelem ceske roty, JeJ1mz odzna
kem - jako ostatních úderníků - byl modrý v štítek na leV:ét? 
rukávě vojenského kabátu a na něm lebka, ~ec, bo~ba a nap:s 
"Kornilovci" (před odchodem na frontu ven?~al, pm. Šeneral 
Kornilov černý prapor s bílou lebkou), se stal stabnz kapttan Karel 
Mejstřík. Za deset dní byli čeští dobrovolní~i. vycviče~i l~ odpo
vědné a nesnadné úloze a 29. června obsadIli s ostatmml "Kor
nilovci" zákopy u vsi J emni~e na sever od ~t~~isla~ova. Ces:<:é 
rotě připadl tu úkol výzvědný, Jehož se pod Me)stnkovym vedemm 
zhostila se zdarem. 

Otok osmé armády měl počíti současně s hlavním útokem u Bř~
žan tedy 1. července, leč toto datum nebylo pro nedostatek vy
zbr~ie a" pro: špatnou kázeň vojs~<:a dO,držen:>. ?o~lo k němu, až 
6. července a rozvijel se po několik dm velmI slibne. Dne osmeho 
července se dostala do boje také česká rota, účastníc se út?ku 
"Kornilovců" na ves Jemn,ici, která s~ dostala dO,ruko,u r~skych. 
Tím padla také důležitá poslce rakouska J utrena gor~, a ~spech ~en 
byl dovršen zajetím značného ,P?čtu ra!~ovusktch vOJaku ,- byli :~ 
z největší části Maďaři a SlovaCl -, pn ce~~ se Rusov:e ~mocnlh 
pozoruhodného množství válečného matenalu. Rusky u~ok po
stupoval pak ještě dále. Dne 10 •. července bylo d?by~o mesta Ka~ 
luše a úspěchy vyvrcholily 13. červenc~. Pror~z:n:m rakou~ke 
fronty byl ohrožen od jihu Lvov. Hned vs~k y zapet! se, bo~~zel, 
i tu dostavil rychlý a neblahý obr~t, dobXte zisky mu~ely b~t1 ge
nerálem Kornilovem dobrovolne vyklizeny a ruska armada se 
kvapem rozbíhala a rozkládala. Byl to, jak)eště u;id~~e'vzjev v~e~ 
obecný a počátek konce války na ruske fronte. Onlasovala Jej 
revolta bolševiků v Petrohradě, k níž došlo 16. července 19 1 7 po~ 
vedením Lenina, Trockého a Lunačarského. Ceská rota "Kornl-
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ovců" setrvala na frontě do 19- července, kdy byla dána do zálohy, 
která však nebyla pro ni oddechem, podobně jako "Ceskosloven
ská brigáda" po bitvě u Zborova dlouho neodpočívala. 

Ruské velitelství snažilo se přirozeně využíti úspěchu" Cesko
slovenské brigády" a novými 
útoky rozšířiti průlom rakousko
uherské fronty. Po třech dnech 
klidu, za něhož bylo do zborcv
ského úseku fronty vsunuto množ
ství čerstvého vojska, obnovily 
ruské s bory ráno 6. července 
útok proti nepřátelským posi
cím,obsazeným Němci, který se 
však přes velké ztráty útočníků 
nezdařil. Tím bylpodlomenzbtek 
odolnosti a mravnísíljruskjch lJojáků} 
potoky krve smyly posledni doj
my povzbuzujících řeči Keren
ského a posílily vliv bolševické 
agitace. Dne 7. července byla 
"Ceskoslovenská brigáda u spolu se 
spolehlivými kozáky znovu lJržena 
do Zákopů) a by proti německé pře- ŠtábllÍ kapitán K. Mejstřík. 
sile hájila část (severní) zisků, 
jichž dobyla 2. července. Druhého dne byla však opět přeložena 
do zálohy a soustředěna severně od J ezerné. Poté se téměř na 14 dní 
rozhostil nad zborovským bojištěm klid, jenž byl předzvěstí 
velké bouře.' Rakousko-uherské veleni se chystalo za vydatné 
německé pomoci k rozhodnému útoku, jenž měl dovršiti to, co 
z~sila rakouská a německá propaganda, jakož i bolševická agitace. 
Uvodem k útoku, k němuž prevezli Němci posily ze západ
ního bojiště, byly se strany rakouské a německé rozšiřovány v rus
kých zákopech letáky, které štvaly ruské vojáky proti petrohradské 
vládě a Kerenskému a i proti Čechům,o nichž se pravilo, že ne
jsou křesťany, nýbrž pohany a zrádci, obracejícími zbraně proti 
své vlasti. 



MASARYK V RUSKU. BITVA U ZBOROVA 

Rakousko-německá ofensiva u Zborova počala I9. července I9I7 časně 
ráno několikahodinovou dělostřelbou, po níž následoval útok 
pěchoty. Její úspěch byl velmi laciný. Již několik dni před tím 
musilo ruské velitelství stáhnouti část nespolehlivých a revol-

Místo odpočinku "Československé brigády" po bitvě u Zborova. 

tujících oddílů s fronty a v den útoku zbytek mužstva, jenž do té 
doby vytrval přece v zákopech, nekladl až na ojedinělé výjimky 
vůbec odporu; ostatně již za dělostřelby opouštěli ruští vojáci 
samovolně zákopy a nezastavujíce se v zadnějších posicích, prchali 
v houfech s fronty. Již 19, července k večeru, kdy rakousko-ně
mecká ofensiva prolomila ruskou frontu v délce 20 kilometrů a do 
hloubky 15 kilometrů, byly ztraceny zisky" Ceskoslovenské bri
gády" z 2. července. Od Zborova šířil se pak zmatek na všechny 
strany. Ruská jihozápadní fronta v délce 250 kilometrů se dostá
vala do pohybu a úplně se rozpadávala zbabělým útěkem vojáků. 
Za této situace se snažilo ruské velení, jež nad jihozápadní frontou 
převzal po generálovi Gutorovi generál Kornilov, aby byla za
chráněna a odstraněna (evakuována) nebo aspoň zničena skladiště 
válečného materiálu, umístěná bezprostředně za frontou, aby se 
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nedostala do německých a rakouských rukou, a proto se pomocí 
spolehlivějších oddílů pokoušelo zastaviti překotný postup ne-

. přítele. V těchto ariergardních bojích připadlo opět velmi důle
žité místo" Ceskoslovenské brigádě", která se Za tohoto tak zvané
ho ,tstupu tarnopol-
ského mnohokráte 
vyznamenala a za
chránilaRusku vá
lečné zásoby veli
ké ceny. 

Byly to hrozné 
dni, které prožila 
nCeskoslovenská bri
gáda'( na ústupu od 
20. července do 
počátku srpna r. 
1917. Několikráte 
hrozilo jejím čás
tem nebezpečí, že 
budou obklíčeny Rakouští vojáci, zajatí "Českosloz'enskou brigádou" v bitvé u Zborova. 

německým voj-
skem, zajaty a vydány potupné smrti oběšenim. Neměly však ne
přítele jen za sebou, německé a rakouské vojáky, nýbrž i před 
sebou a vedle sebe, zdemoralisované a bolševiky poštvané ruské vo
jáky, kteří se jako banda lupičů a žhářů valili do nitra Rusi rozná
šejíce všude násilí a spoušť, a byli naplněni zuřivým vzteke~ proti 
ukázněným Cechoslovákům, prohlašujíce je za původce předešlé 
ofensivy a nynější zkázy. Ojedinělí Cechoslováci byli zfanatisova
n~u zběH 'přepadáváni a dokonce zabíjeni. Ruští vojáci se "jako 
stado pomlnutých ovcí vrhali do cesty Cechům, spílali jim a pře
káželi, takže tito často ranami pažeb a nahajkami musili si klestit 
cestu ku předu. Za boje přeřezávali telefonní vedení a za ústupu 
prostranky u vozů, odháněli jim koně, rozkrádali proviant a ještě 
drahoc~nnějši st~elivo ... Rádi by byli všechny Cechy rozdupali, 
zařeza!l.~ prodah Němcům, ale měli před nimi respekt a strach, 
bylo-ll )lch více ... Nebylo snad v historii světové války kromě 
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pochodu hladu Albánií nic strašnějšího, než prožíti tento ústup." 
Jedinými přáteli Cechoslováků za tohoto strašlivého stavu zůstali 
kozáci, kteří s nimi a s několika skupinami údernými a junker
skými kryli ústup a mnohokráte zachraňovali s nasazením života 

Poprava sedmnácti českoslovel1.rkých dobrovolníkd maďarskjll1i hOl1vé dJ' 
v Jekatěrinoslavi. 

z bitevní linie raněné Cechy, aby neupadli v německé ruce a ne
skončili na šibenici. Vskutku však Němci, pokud jim přece padli 
do rukou čeští dobrovolníci, nakládali s nimi jako s jinými zajatci a 
Rakousku jich nevydali; toto rytířské - jak to nutno podle spra
vedlnosti označiti - nakládání Němců s českými dobrovolníky se 
datovalo teprve od r. I9I7' Rakušané věšeli ovšem i v této době 
zajaté dobrovolníky bez milosti, jak ukazuje poprava I7 českoslo
venskJch legionáři; Zl Jekatěrinoslavi, kterou provedl maďarský pluk 
honvédů. Nebyly řídké případy, že ranění dobrovolníci, kteří ne
mohli býti dopraveni do bezpečí, dobíjeli se bombami, aby ne
padli nepříteli do rukou. 
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Nebylo divu, že rozklad ruské armády a hrůzné výjevy s ním 
spojené - a také pověsti, že Rusové zradili a zaprodali Cechy 
Němcům - způsobily stísněnost mysli a mravní zhroucení i u ně
kterých českých dobrovolníku, kteří opustili své druhy a ujeli do 
ruského zázemí, 
šíříce zde poplašné 
zprávy o úplném 
zničení " Cesko
slovenské brigá
dy". Na základěje
jich nesprávných 
informací přinesl 
pak kyj evský časo
pis "Kijevljanin" 
článek "Tragedie 
Cechoslováků ", 
v němž se líčilo, 
jak ruskou zradou 
skoro celá "Ces
koslovenská bri
gáda" byla zahu
bena.Mezi ruskjmi 
Cechy a českjnti za

Ral1ění českoslovenští dobrOl)olnlci a rakouští zajatci po bitvě u ZboroM 

(Krasflo u Jezerné). 

jatci vzbudily tyto zprávy sklíčenost a zoufalství - naděje, které 
se tak slibně pozdvihly na počátku července po bitvě u Zbo
rova, zdály se býti nadobro zničeny a byly mnohými hořce opla
kávány. Ukázalo se však brzy - a také velitel brigády plukov
ník Mamontov vydal úředni zprávu o opravdovém stavu _, že 
líčení českých zběhů bylo nesprávné, ač ovšem tarnopolský ústup 
vyžádal si nových citelných obětí na životech. A také hlouček 
českých zběhů (na 200) nebyl ukazatelem skutečných poměrů 
v "Ceskoslovenské brigádě", jejíž celek zůstal uprostřed nepopsa
telných hrůz jak mravně, tak vojensky neotřesen, o čemž podal 
množstvÍ znamenitých dokladů. 
. Z četnjch bojů, jež prodělala nCeskoslovenská brigáda(( na ústupu, 
Jest tu vzpomenouti aspoň tří. Zatím, co 20. července první prapor 
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prvního pluku pod vedením poručíka Cečka zadržoval německý 
postup u fezerné a umožnil Rusům odkliditi odtud značné množ
ství nahromaděných válečných zásob - zbytek byl aspoň zničen-, 
bojoval současně druhý pluk udatně pod vedením kapitána 

Gajdy u Volosůvk)' 
(znovu se s ním 
vyznamenal také 
podporučík Krej
čiřík) a podařilo 
se mu prudkým 
bodákovým úto
kem zastaviti kva
pem pronikající 
Němce, čímž byl 
zachráněn velký 
počet ruského voj
ska; druhý pluk 
zaplatil ovšem své 
hrdinství značný
mi ztrátami, které 
byly větší než y 

bitvě 11 Zborova. 

Ranění českoslovenltí dobrovolníci po zborovské bitvě 

(Cecot'á u Zborova). 

Boj u VolosůvkJ' založil Gajdovu popularitu; po skončeném ústupu byl 
Gajda na místo Djakonova jmenován úředně plukovníkem Mamon
tovem velitelem druhého pluku. Dne 2 I. července byl zapleten 
v tuhý boj s Němci třetí pluk u DomamOJ:yče) který potrval skoro celý 
den a v němž opět čeští dobrovolníci úspěšnými bodákovými úto
ky zadrželi postup německé přesily. V prudkém boji vedle 20 do
brovolníků zahynul též velitel třetího pluku štábní kapitán Ale
xějev. Druhého dne se spojil třetí pluk s druhým plukem a oba 
pluky se 24. července postavily na odpor Němcům na jihovýchod 
od Tarnopole tl Ve!k;ých Hájů. Jejich prudkým útokem byl ne
přítel nejen zastaven, nýbrž musil dokonce ustoupiti k řece Se
retu. Tyto všechny boje spadaly do doby nejdivočejšího útěku 
ruského vojska. Poté se jeho ústup aspoň poněkud ukáznil, když 
22. července zavedl Kerenský do ruské arrddy opět :!:.test smrti a 
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nařídil násilím zadržovati bezuzdně prchající vojsko. Na úspěšnou 
obranu proti německému a rakouskému postupu nebyl? ovšem 
ani po té možno pomýšleti. Postup ten se však sám zastavll na hra
nicích Haliče; Němci nechtěli zasahovati rušivě do vývoje vnitř
ních poměrů Rus-
ka, jenž jim po půl 
roce přinesl, če-
ho si žádali: mír s 
bolševickým Rus-
kem. 

Také rota čes
kjch ))Kornilovců" 
prodělala zmatený 
ústup ruské armá
dy, při němž se 
uplatnila činností 
výzvědnou, a na 
počátku srpna do
razila do Prosku-
rova. Ale i poté Generál Trojanov 

zůstala ve svazku louči se s "Československou brigádou". 

úderného praporu 
generála Kornilova, jenž byl rozšířen v t. zv. první slovanský úder
ný pluk, v němž českoslovenští dobrovolníci utvořili dvě roty. Do 
"Ceskoslovenské brigády" dostala se část českých "Kornilovců" 
teprve později a zbytek jich odešel s generálem Kornilovem na 
řeku Don, kdese na jaře r. 1918 vytvořila protibolševická fronta. 

Význam bojů "Ceskoslovenské brigád:l' za tarnopolského ústupu byl 
vděčně oceněn vojenskými autoritami ruskými. Zejména generál 
Brusilov proneslo nich tato památná slova: "Cechoslováci, věro
lomně opuštění u Tarnopole ruskou pěchotou, bili se tak, že by 
všichni měli před nimi padnouti na kolena. Jedna brigáda zadr
žela několik divisi. Padl květ československé inteligence. Ranění 
prosili druhy, aby je zabili, jen aby nepadli do rukou Němců." 

Všechny tři pluky" Ceskoslovenské brigády" se konečně ke 
konci července spojily v Jacovcích, odkudž odtáhly do Podvolo-
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čiskya posléze do PolonnojeJ v jehož oblasti byl jim popřán zaslou
žený oddech. Oddech byl však jen přípravou k dalšímu oddílu 
s~a:-né historie československých legií na Rusi, úvodem k hrdinné 
Sl~lřské anabasi. J i ovšem nepodnikala již pouhá" Ceskoslovenská 
bngáda", nýbrž celý československý armádní sbor. K jeho utvo
ření došlo právě v druhé polovici r. I9I7 pod vrchním vedením 
Masarykovým. 

Vypravovali jsme již, že nejpřednějším úkolem Masarykova záieZdu 
do Ruska bylo zorganisovati všechny zajatce, dobrovolně se hfásíd, 
v československé vojsko, jehož část měla býti převezena na zá
padní bojiště. Bylo až ku podivu, jak Masaryk úzce srostl s myšlen
kou československého branného odporu proti Rakousku- Uhersku 
ve s~oje~eckých armádách - i v tom se tak podobal Komenské
mu, )enz se v: r~zných kou,tech Evropy snažil utvořiti protihabs
burskou koalicl, aby svým1 zbraněmi dopomohla obnoviti Cechii 
předbělohorskou -, jak v organisaci československého vojska spa
třoval nejdůležitější úkol zahraničního odboje. A nejen to. Ma
saryk byl naplně~ tak~ hřeji:-ou láskou k těm, kteří uposlechli pří
kazu vlastenecke pOVlnnostl bez ohledu na to, že znovu nasazují 
své zdraví a životy. Dobrovolníci, kteří Masaryka nazývali tatíč
kem", vystihovali tím nejen svůj citový poměr k němu, '~ýbrž 
také,Masarykův poměr k nim, oni byli jeho "hochy", jako byli 
me~l s~bou "br~try':' Byla to vskutku jedna velká rodina, pevně 
~poJena, aby dosahla Jednoho velkého dle, svobody národa, a v čele 
Jí pravý otec všech, "otecko", starý sice věkem, ale mladý duchem 
a srd~em',vysokéh? štíhlého a vzpříme~.éllO těla, s pevnou hlavou, 
promkaveho, ale laskyplného a starosthvého pohledu iejž všichni 
ct,~i, milo,:ali, d~věřovali a poslouchali. "Jak jsme piedvídali" -
plse general Jamn - "Masaryk stal se středem, vůdčím a koordi
nuj~cim orgánem při ustavení armády, jež řídil s prozíravostí, 
s khdem a s bezpečným názorem. Jeho popularita, jak jsem byl už 

. napt,ed zpraven, velmi značná mezi zajatci a mezi ruskými Cecho
slovaky, dodala propagandě síly a působivosti; jeho autorita jeho 
oso bnost, pře,d nimiž se všichni skláněli, zatlačily do pozadí i~triky 
a osobní ambIce, které spolu s Němci na počátku bvly téměř ne-
přemožitelnou překážkou," J 
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Krásný doklad Masarykovy otcovské starostlivosti o českoslo
venské dobrovolníkv i otcovské šťastné pýchy podává jeho cho
vání v do bě bitvy u Zborova, kdy pobýval v Petrohradě. "Masary~<: 
věděl- vypravuje jeho osobní tajemník Jar. Papoušek -, že bn-
gáda při nástupu 
ruské armády za
sáhla v boj, věděl, 
že na tomto boji 
závisí mnoho, vel
mi mnoho. 2. čer
vence došly zprá
vyoprvních vítěz
ných bojích ruské 
armády.O našíbri
gádě zprávy ne
došly. .. Těžkou, 
bezesnou noc ztrá
vil Masaryk ... 

Panický útěk ruských vojáků ze Zákopů. 

Druhýdenpoobě- , , 
dě šel si odpočinout. Sel jsem zatím do redakce ,Cechoslovaka .. 
Na Něvském prospektu okolo výkladní skříně žurnálu ,RuskaJa 
Volja' zastal jsem shluk lidí. Právě byly vyvěšeny nové tel~gramy 
z fronty. Začal jsem čísti; když jsem došel k místu: ,v?Jska ... 
č.eskoslovenské brigády' atd., ovládl mě nepopsatelný pOClt. Nohy 
ztuhly, hrdlo se sevřelo. Chtěl jsem běžet a místo toho ještě něko
likrát přečetl jsem oněch několik řádek, i ež tolik znarr:enaly v našem 
revolučním boji proti Rakousku ... Zatelefonov:al Jsem hne~ do 
,Cechoslováka' a chvěje se radostí, šel jsem ohláSIt MasarykOVI ra-
dostnou :r:ovinu. 

Masaryk, unaven bezesnou nod, uvítal mne starostlivým po-
hledem. Jakmile jsem však vyhrkl, oč jde; beze slova v~al ka,bát, 
a již jsme byli na ulici. Tam ještě jednou Sl dal opal~ovat1 zp~a;u. 
Ještě jednou přečetl si i i ve ,Večerním V remenI', Jež po uhClch 
již prodávali. Ani to mu však nestačilo. ,Chci vidět vývěsku v re
dakci,' jen stručně řekl a opět rychle kráčel dál. Teprve přečtení 
vývěsky jej uspokojilo. Přehlédl ještě zástup tlačících se kolem 
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redakce, aby se sám přesvědčil o dojmu, jakým na ně zpráva 
působí. Zavolal: ,izvoščik - Bassejnaja 6', a když jsme usedli, 
obrátil se ke mně a řekl s nezapomenutelným úsměvem, v němž 
bylo tolik štěstí a víry: ,Jednou za čas si to můžeme dovolit.' 

U vítání na Bas
sejné, v redakci 
"Cechoslováka" , 
podobalo se vítá
ní lidí, kteří ztra
tili rozum. Ob
jímali Masaryka. 
Tančili, skákali na 
stůl, křičeli jeden 
přes druhého.Ma
saryk se jen usmí
val. Byl šťasten. 
T akmile ztichla ., 
poněkud bouře 
nadšení, usedl ve 
vedlejším pokoji 
za stůl a psal. Psal 

z ús!uptf "Československé brigády" od Zborov2 dlouho - a za hD-
k Tarnopoli. dínu nato odná-

šel jsem na hlavní 
poštu jeho obšírné telegramy vojsku, do Francie dru Benešovi, 
do Ameriky Tvrzickému. Nebylo v nich méně štěsti a víry než 
v úsměvu, s nímž pohleděl na mne v izvoščiku." 

Po bitvě u Zborova odjel Masaryk z Petrohradu a zamířil na 
Ukrajinu, aby tu nastoupil okružní cestu po československjch garnisonách 
a zajateckjch táborech. Navštívil nejprve v Bobrujsku náhradní prapor 
"Ceskoslovenské brigády" (27 . července) a odebral se odtud do Ky
jeva, kde první jeho návštěva platila zraněnýmDd Zborova a Tarno
pole. Dne I. srpna promluvil na táboru lidu, shromážděném v ná
dvoříkyjevské university, památnou svou řečo československém boji 
za samostatnost, v níž před českými a ruskými posluchači rozvinul 
svůj program reorganisace Evropy na základě práva každého ná-
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rada na sebeurčení a svobodný vývoj, jak jej již před tim vyložil 
ve svých memorandech spojeneckým vládám. "Uvědomil jsem 
si a hlásám to teď již třeti rok a budu hlásati, že mezi Cechy a Ra
kouskem, vlastně Habsburky, není už žádných kompromisů ... Ra-
kousko musí býti . . 
zničeno, Habs bur
kové musí býti zni
čeni ... My chceme 
nezá vislost česko
slovenského náro
da a státu. Já pro 
svouosobusi přeji, 
aby to byl stát re
publikánský ... My 
víme, že republika 
je forma vládní, 
jejíž podstatou je 
demo kratism. De-
mokracie proti aris- Hromadný úték ruských vojáků s fronty. 
tokracii a monar-
chismu znamená práci a pořádek, proto demokratické vojsko, 
a to se týká vás, bratři, kteří jste vojáky a bojujete proti Ra
kousku a Německu, znamená také pořádek a disciplinu. Reakce 
se ohání tim, že v nepochopení a v rozčilení se zneužívá svo
body, ale my jsme jí nezneužili a nezneužijeme. Až si budeme 
zřizovati svůj stát, vy, češti vojáci, budete velikou politickou 
silou při vybudování našel1ó českého státu - a to je také význam 
našeho vojska, našeho prvního vojska, že bude spoluzárodkem 
české demokracie ... Ve spojeneckém programu, který byl dán 
presidentu Wilsonovi, vysloveno bylo osvobození Cechů a Slo
váků a tím stala se naše československá otázka otázkou mezi
národní; spojenci nám tento prog1am slavně přislíbili a my teď 
máme právo žádati, aby slibu svému dostáli. Vy, kteří pro tento 
program bojujete, kteří kladete své životy, vy máte právo tim 
větší a ve jméně těch českých oběti budeme žádat, aby národ náš 
byl osvobozen. Nesmí být v Evropě uvědomělého kulturního ná-
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roda nesvobodného, Němci a jejich maďarskými dráby utlačova
ného. Svobodu a samostatnost našeho národa žádáme, jako žádáme 
svobodu a samostatnost Poláků a Jihoslovanů a všech uvědomě
lých kulturních národů vůbec. Zádáme svobodnou Evropu, svo
bodné organisované lidstvo - to je náš program český, náš pro
gram demokratický!" 

V Kyjevě navštívil Masaryk též plukovníka Oberučeva - i ten 
po Zborovu změnil jako ministr Kerenskýsmýšlenío českosloven
ském odboji (vyjádřil to větou: "Kaji se") -, jenž slíbil podporu. 
Z Kyjeva odejel Masaryk ke druhé divisi "Ceskoslovenské bri
gády", která se formovala pod vedením generála Cervinky v Bo
rispoli; poté navštívil zajatecký tábor v Ddmici a konečně přibyl 
do Polonnoje k "Ceskoslovenské brigádě", u níž pobyl několik 
dní. V pamětní knize prvního pluku vyslovil stručně, ale výrazně 
svůj poměr k válce: ;;Válka je něco hrozného; nelidského; zejména tato 
válk.a. Ale není válka zlem největším - žít nečestněJ být otrokem; zotročovat 
a mnohé jiné je horší. Válka je Zlo; ale obrana je mravně přípustná a 
nutná. . . Válka Cechovi a Slovákovi není účelem, jen prostřed
kem, zabezpečujícím naši národní samostatnost. Chceme, musíme 
býti samostatnými. Proto bojujeme na straně Spojenců, neboť oni 
proti německému pangermanismu prohlásili za cíl války samo
statnost všech národů, i menších a malých. Bojujeme za samostat
nost českého a slovenského národa, bojujeme Za svobodu Evropy 
a lidstva. Clověčenstvo není nic nadnárodního, nýbrž je demokra
tickou organisací národů - náródů uvědomělých, kulturních; 
jsme proto šťastni, že můžeme obětovat pro lidstvo a náš národ 
všecko, i naše životy a více - životy'našich drahých doma ... " 
Závěrem této okružní cesty byla návštěva u generálního štábu 
ruského v Kamienci Podolském. Odtudodjell\1asaryk dolvloskvy, kde 
ve dnech 27.-3 I. srpna 1917 předsedal první plenární schůzi 
"Odbočky československé národní rady". 

Tato cesta ukázala, jaké důvěře a lásce se A1asaryk těší u českoslo
venskjch dobrovolníků a zajatců; kteří v něm spatřovali více než svého 
vůdce. Podle toho byl i ráz vítání a loučení. Ubohá vojenská a za
jatecká obydlí, "zemljanky", byla před Masarykovým příjezdem 
k nepoznáni proměněna a okrášlena chvojím, kvítím, jakož i Ul1l-
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vy'zdobou nadšených Ceskoslováků, jejichž jásot z upřím-
nou . b v, 1'1 l' v h 'ho srdce vítal tatíčka". POCIt ezpecI nap nI mys 1 vsec , 
ne" hl I 1" v Vl ' duše sestoupila jasná pohoda, kterou nemo y z š:a ltl tez š:e 
~raky, zatahující se nad Ruskem. Všichni věřili, že pod Masaryko-

lvfasaryk ve středu Nemi "Odboéky ndrodní .rady" v Kyjevě. 

vv-m vedením propluje loď československého odboje šťastně roz
b~uřeným ruským mořem a přistane v bezpečném přístavu. Tyto 
pocity tlumočil v "Cechoslováku" po sk,~nčení Masarykovy cesty 
pozdější plukovní,k č~skoslo~e~~~1c~ ~eg!~ v Rusku,Rudolf~~~ek, 
srdnatý voják - Jak Jsme meh)lz pnlezltost se o tom zmlnlt! -
a zároveň básník, kterv napsal: 

"Nikdy jsem nep~chyboval o to~, že ná vště:ra ,Masa~ykova 
v československém vojsku bude pro nase ,hochy vehkym svatke~. 
Ale to, co prožívali naši hoši i my všichnI v dny Masarykovy ptl-
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tomnosti mezi námi, je posíleno velikým kladem důvěry V to, co je 
svěřeno rukám našeho velikého vůdce. 

Osobnost Masarykova působí blahodárným, smiřujícím kou
zlem. Toho bylo potřebí právě československému vojáku po dnech 

Přeblídka prvního pluku "Českos!oz,et1ské brigády" T. G .. Masar)'kem 
(Bereznoje, Ukrajina). 

velikého mravní
ho i Eysického utr
pení. Ceskosloven~ 
štívojáci,okradení 
o velikolepý červ
nový sen ruské 
ofensivy, ustoupili 
za neuvěřitelně těž
kých okolností ze 
sféry bitevní čáry, 
aby si oddychli a 
doplnili svoje řa
dy. A v tento oka
mžik přichází prof. 
Masaryk; Vítají jej 
všichni s nadše

ním, prapory vlajía hudba hraje, proslovy, přisahya voj enské parády. 
Ale to není vše. Bylo něco mnohem více. Bylo něco, co napl

ňovalo mozky našich lidí, zachvácených pod tlakem vnějších udá
lostí poplašným zmatkem, opět klidem, vírou a další silou. Srdce 
československých vojáků přišla v normální tempo, duše jejich se 
zalila světlem naděje a nezrr.ořitelné důvěry v genia národního, 
jenž bdí. 

Masaryk k nim mluvil klidně, bez obvyklých řečnických cvi
čení, bez okras, ale v jeho řeči tam na onom historickém palouku 
pod prastarými duby u městečka P. plál oheň revolučního ducha, 
z jeho slov, řečených téměř s matematickým klidem a se steno
grafickou stručností, provanula těžká, nesmiřitelná a zásadní nená
vist k Rakousku- Uhersku a k jeho ničemným hospodářům, k Habs
burkům, o nichž Masaryk nemůže mluvit bez spravedl.ivého hněvu 
a zdá se, že právě při vzpomínce na ně jako by ztrácel svůj pověstný 
klid ... 
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Oči všech vojáků, této mocné masy několika tisíc bojovníků, 
prošedších nedávno ještě zkouškou ruského ústupu, osmahlých a 
energických, visely na našem vůdci, pohlcovaly jeho slova, jež v nich 
tvořila nový svět optimismu, jímž je prorocky zakončena Smeta
nova ,Libuše'. 

,Ceský národ 
neskoná ... ' 

V duších všech 
těchto lidí zrodilo 
se jasné a víryplné 
přesvědčeni, že po· 
litické vedení naší 
akce za hranicemi 
Cech a Slovenska 
jevdobrýchrukou. 
Ze je štěstím pro 
nás, že je to právě 
Masaryk, který nás 
vede. 

T. G. Afasaryk 

tl "Če.rkos/ovenské brigády" v P%li/toje. 

Já jsem kdysi nebyl mezi ctiteli Masarykovými. Nelíbilo se mi 
zejména jeho pojetí umění i jeho mora1istní tendence. Dnes je mi 
Masaryk zárukou moudrého řízení našeho revolučního hnutí. 
A právě on, jenž svým jasným a usmHujícím klidem, který vlévá 
zvláště v duši takového radikálního a ohnivého tvor8, jakým je 
československý voják, tolik uspokojení a rozvahy, právě ten Ma
saryk, veliký myslitel a učitel realismu, je tak nevyhnutelný, ne
postradatelný a nenahraditelný ve hlavě našeho podivubodného 
a bezpříkladného hnutí. 

Jeho slova, jich hustý a významný obsah, způsob jeho striktní 
mluvy, mající výraz neuvěřitelné zákonnosti i svaté exaktnosti 
desatera, jeho myšlenky vyzrálé a konkretní jako plod předchozího 
filosofického zápasu, jeho přísná a odsuzující gesta, stručná a eko
nomická, jeho pronikavý pohled myslitelské určitosti a vážnosti, 
všechen dojem prosté a delikátní osobnosti a staročeské přísnosti 
i přímosti - to vše vystoupilo nejurčitěji právě v těcb dnech roz
hovorů v brigádě, kdy Masaryk hovořil v besedách s mužstvelll 
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i důstojníky jednotlivých pluků, kdy radil a pomáhal vzrušeným 
duším našich vojáků! A tyto rysy jeho podivuhodné osobnosti pů
sobily na těžce zkoušené duše našich lidí léčivou mocí. Poslou
chal jsem večerem rozhovory našich dobrovolců, i slyšel jsem: 
Nebýt jeho, kde bychom dnes byli? - Jaké štěstí, že on je právě 
teď zde, v Rusku! - Dobře, že konečně přijel. Všichni jsme ho 
potřebovali. - Naše naděje, záruka spravedlnosti i moudrého 
vedení naší věci. Atd. 

A tak my, kteří jsme v něho věřili a s plnou důvěrou hleděli 
k jeho práci, naučili jsme se ještě něčemu více: zamilovali jsme si 
jej. A v naši důvěru k němu a k jeho moudrosti přistupuje dnes 
i veliká láska k jeho lidské osobnosti, k jeho národnímu heroismu, 
k jehóvelikému jménu, jež jej postavilo v řadu našich největších 
lidí; my vidíme dnes tu společnost duchů, určujících linii našeho 
národního osudu i jeho duchovního světla, začínající Janem Hu
sem, Janem Zižkou z Trocnova i Prokopem Velikým, jdoucí přes 
Chelčického, Blahoslava i Komenského, Palackého, Jungmanna a 
Havlíčka k Masarykovi: rys českobratrský a rys revolučního hero
ismu, tvář Husova a Zižkova, Chelčického a Havlíčka. Neboť týž 
Masaryk, jenž prohlásil, že usilujeme k nové organisaci Evropy a 
lidstva na základě obecného míru, on, pacifista, doporučuje českým 
vojákům bít nepřítele nemilosrdně a nebát se smrti, doporučuje 
přísnou disciplinu i odborné studium vojenského díla. Neboť on 
ví, že paragrafem prvním našeho odboje proti Rakousku- Uhersku 
je naše branná moc, ježto spolehnutí se na ostré bodáky i válečné 
nadšení našich hochů je nejjistější." 

Ze zmíněné již moskevské schůze "Odbočky národní rady", 
na níž bylo usneseno, poněvadž vybíraná národní daň nedostačo
vala, vypsati revoluční půjčku, z niž by se hradila stále stoupající 
vydání zahraničního odboje- dodatečně byla stanovena její výše 
na 20 milionů franků, z nichž 10 milionů mělo býti upsáno v Ame
rice,5 milionů v Rusku a 5 milionů v zemích západoevropských-, 
odej el Masaryk opět do stanu vrchního velitele, aby tu s genera
lissimem Kornnovem dokončil jednání o utvoření českosloven
ského armádního sboru, jakož i o jeho právním postavenI. vý
sledek jednání byl však zvrácen hned vzápětí Kornilovovým po-

bLAcSARYK V RUSKU. BITVA U ZBOROVA 

kusem o převrat, jehož cílem bylo zastaviti vojenskou diktaturou 
rozvrat ruských poměrů, rostoucí den ode dne vinou bolševické 
agitace a slabosti socialistů umírněnějších, a obnoviti tvrdou rukou 
pořádek, aby bylo možno se postaviti na odpor proti Němcům, 
kteří z nedalekéRigy ___ ~ 
ohrožovali sám Pe
trohrad. Leč Kornilo
vovo tažení proti Petro
bradu v září r. 1917, 
podporované gene
rálem Denildnem a 
atamanem donských 
kozáků Kaledinem 
- účastnili se ho 
také čeští "Korni
lovci" - se nezda
řilo a jeho původce 
byl dokonce zatčen. 
Výsledek toho byl, 
že se nejvyšší moci v 
Rusku, které bylo 
[7· září I 9 17 prohlá- z rt/sk, ffl}o!1ICt (Mo.rkva). 

šeno republikou, zmoc-
nil Kerenský a vláda přešla do rukou pětičlenného direktoria. Bylo 
to vítězství socialistické levice nad měš ťanskou pokrokovou pra
vicí; ale ani toto vítězství, jak se v krátce ukázalo, nedostačovalo 
krajní levici, bolševikům. . 

Po tomto převratu obnovil Masar)'k, jehož vytrvalým pon:ocní
kem byl stále Jiří Klecanda,jednání s novým náčelníkem ruského gmerál
ního štábu generálem Duchonimm. Generál Duchonin, s jehož j lLénem 
jsme se tu již setkali při počátcích" Ceské Družiny", byl od po
čátku upřímně nakloněn českým snahám a jeho přátelství utužily 
služby, které Rusku prokázali družinici svými rozvědkami a" Ces
koslovenská brigáda" u Zborova. On to také byl, který jako hlavni 
ubytovatel stavky nařídil již před zborovskou bitvou I3. června 
1917, aby" Ceskoslovenská brigáda" byla rozšířena na čtyři pluky 
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a aby se rozmnožil záložní její prapor, připravuje tak utvořeni 
československého armádního s boru. Neodepřel své účinné pomoci 
Cechům ani nyní, neohlížeje se vůbec na někdejší stanovisko carské 
vlády k otázce československého vojska, jehož nevlidné stopy 
ulpívaly i po březnové revoluci na generálech Alexějevovi, Brusi
lovoví a Kornilovovi, ač jinak patřili k přátelům Cechoslováh'l. 
A tak konečně 9. října I9I7 skončilo Masarykovo jednání s úsPěchem 
a generál Duchonin vydalo tom příslušný rozkaz. Hlavni body 
tohoto důležitého ujednání byly: vRusku vytvořuje se samostatJ1j česko
slovť1Zskj artJJádní sbor o dvou divisich a záložní brigádě s řádem 
armády francouzské a s velící řečí českou, jehož bude použito jen 
proti vnějším nepřátelům Ruska, Rakousku- Uhersku a Německu; 
vedoucim politickým orgánem československého vojska v Rusku 
se uznávala "Ceskoslovenská národní rada", jejímž zástupcem 
u ruského hlavního stanu se stal Jiří Klecanda a prof. P. Maxa 
u velitele československého armádního sboru, ke kteréžto hodnosti 
byl Masarykem vybrán ruský generál Sokorov. Za náčelníka gene
rálního štábu československého vojska byl ustanoven generál Diete
richs - také nám již známý -J osud po březnovém převratu za
hrál si s ním zvlášť zle, pracoval posléze jako obyčejný dělník na 
kyjevském nádraží - a i na jiná důstojnická místa, zejména vyšší, 
byli dosazeni Rusové. Stalo se tak proto, že mezi československými 
dobrovolníky nebylo s dostatek důstojníků, kteří by mohli ona 
místa zastávati; viděli jsme, že nejvyšší důstojnickou hodnost mezi 
dobrovolníky měl štábní kapitán Gajda. Sibiřská anabase, která 
byla úrodnou půdou pro dozrání a uplatnění vojenských talentů, 
postavila pak časem Cechy i na místa nejvyšší. 

Tím bylo konečně skončeno dlouhé a svízelné politické jednáni 
o zřízení československé armády v Rusku, s jehož jednotlivými 
fázemi jsme se v hlavnich rysech seznámili v kapitolách předešlých. 
Stalo se tak opravdu v hodinu dvanáctou. Měsic po Masarykově do
hodě s generálem Duchoninem zmocnili se vlády nad Petrohradem 
a Ruskem vůbec bolševici s Leninem a Trockým v čele. Ačkoliv 
nelze přezírati úsilí všech těch, kteří se snažili na ruské půdě vy
budovati velké československé vojsko, zásluha o šťastný konec 
náleží především Masatykovi. 
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Ustanovení, Za jakých došlo k utvoření československého ar
mádního sboru, ukázala se záhy velmi prozřetelnými. Třebaže 
československé vojsko zůstávalo pod vrchním ruským velením, 
byla jeho samospráva tak rozsáhlá~ že se mohlo po listopadovém 
převratu bolševickémstáti bez 
nesnází součásti armády fran
couzské, aniž by bylo potřebí 
jeho stav a organisaci pronika
věji měniti. Stejný význam 
pak mělo, že nemohlo býti 
proti své vůli zataženo do 
vnitřnich bojů Ruska, v nichž 
mu byla zaručena ozbrojená 
neutralita. 

Skutečná organisace českoslo
vemkého armádního sboru předbí
halaovšem uzavření politické 
zásadní dobodv. Umožňovalo 
ji do té doby j~dnak zmíněné 
již povolení, aby "Ceskoslo
venská brigáda" byla rozšířena 
o čtvrtý pluk, a schválení ná-
vrhu generála Cervinky, aby Generál Duchonin. 

byly nově formovány části zá-
ložní, jednak pak revoluční chaos. Již před bitvou u Zborova 
prchali, pokud jen mohli, čeští zajatci ze zajateckých táborů do 
Bobrujska, jenž se stal garnisonou náhradního praporu" Cesko
slovenské brigády", nebo do Borispole, kde tvořil další čtyři zá-
10žn1 prapory generál Cervinka, a byli tu bez rozpaků, i přes ne
dostatek úředních průkazů, přijímáni; viděli jsme ostatně také, 
jak se nelegálně dostali čeští dobrovolníci mezi "Kornilovce". 
Hlavní příliv dobrovoll1íkťi se ovšem dostavil ažpo Zborovu, ač se ani tehdy 
jejich soustřeďování neobešlo bez nesnází. 

V těchto dobách dleli čeští zajatci buď v zajateckých táborech, 
v nichž, jak jsme vypravovali, vytvořili na některých místech 
zvláštní zajatecké organúace, nebo na práci, nejčastěji v průmyslo-
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vých závodech. V druhé polovině r. 1917 bylo českých zajateckých 
organisací, pokud bylo možno zjistiti, na patnáct set a čítaly kolem 
41.000 členů; soustřeďovaly téměř čtvrtinu československých za~ 
jatců v Rusku, jichž se napočítalo asi ve 4.000 místech na 15 0 .000, 

z toho 26.000 Slováků (podle odhadu přesahoval však počet česko
slovenských zajatců v Rusku za války 200.000 osob, z nichž velmi 
mnohé zemřely). Mezi zajateckými organisacemi vynikala všestran
nou činností kulturní a hospodářskou zejména organisace v Tagan
rogu, která si dokonce zřídila Národní dům a vydávala list s názvem 
"Třetí armáda". Také v těchto organisacích působil duch ruské 
revoluce pronikavě; vzrostla nejen jejich činnost vnitřní (cvičeni 
sokolská, hudební, pěvecké a divadelní kroužky atd.), nýbrž i pro
pagační mezi ruským obyvatelstvem. Jejich ústředím se stal zaja
tecky odbor pfi jJOdbočce národní rady") jenž měl sídlo v Petrohradě 
a odbočku v Kyjevě, s nimž je spojovala čilá korespondence, 
a časopis "Cechoslovák"; pro Slováky byl od kyjevského sjezdu 
(r. 1917) vydáván redakci Vl. Hurbana časopis zvláštní, " Slovenské 
hlasy". Množství zajatců však těchto styků s politickým a vojen
ským ústředím československého odboje v Rusku nemělo a nemělo 
namnoze ani bližších vědomostí o připravované organisaci česko
slovenského armádního s boru. 

Poučiti tyto neinformované zajatce a pohnouti váhavce ke 
vstupu do organisujícího se československého vojska bylo úkolem 
vyslanců (emisarů), jichž bylo po kyjevském sjezdu rozesláno na 
tři sta po celém Rusku, aby vyhledali české a slovenské zajatce, 
zpravili je o cílech zahraničního odboje a vyzvali je, aby se dobro
volně stali československými revolučními vojáky. Výsledek to
hoto prvního náboru byl potěšující. Až do září r. 1917 se přihlásilo 
a do československých vojenských táborů odjelo na 22.000 nových 
dobrovolníků. Vyslaným emisarům bylo ovšem překonati nejednu 
nesnáz. Nelze zamlčeti, že u mnohých krajanů narazili na neporoz
umění a že jejich vyzváni bylo leckdys z rozličných skutečných 
či vymyšlených důvodů odmítnuto. Mimo to misty narážel nábor 
na překážky u ruského obyvatelstva, a to jednak u zaměstnavatelú, 
kteří se vzpírali ze svých závodů propustiti zdatné zajatce-odbor
níky, jednak pak u místních nebo továrních dělnických sovětů, 
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které na českosloverský nábor hleděly jako na podnik protirevo
luční, 1,á odně šovinistický a prodlužující válku. Po prvním náboru 
následoval pak ihned nál:or druhy (říjen až prosinec 1917), jímž byl 
československý armádní sbor rozmnožen o dalších 10.000 dobro-

Lod lifargherita, 

která převezla r. I9 I7 československé dobrovolníky Z Ruska do FrallCle 
(obraz Z anglického přístavniho mésta SotlthamptolJu). 

volníků. Tento druhý nábor byl zahájen provoláním lvfasar)'kovjm 
k českým a slovenským zajatcům z 18. září 1917: "Každý uvědo
mělý Cech a Slovák do našeho vojsb." Cítal tudíž československý 
armádní sbor v Rusku ke konci r. 1917 téměř 4°.000 mužů. Roz
hodnou převahu měl v něm živel český, neboť J?~z~ Slováky ~ě~ 
nábor poměrně malý úspěch. Tuto okolnost, steJne Jako u znacne 
části českých zajatců, kteří se nestali dobrovolníky, nutno vysvět
liti z velké části nedostatkem činorodého národního uvědomení 
a oso bni nestatečnosti. 

, A tak v několika téměř týdnech, možno řici, změnila se" Cesko
slovenská brigáda", s jejímž jménem, pokrytým jako j m~r:-0 "Ceské 
družiny" neuhasínající slávou, se nyní musíme rozlouČiti, v Cesko-
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slovensky arllládní sbor, který se skládal ze dVOJi divz'sí a Zpluků ZáloŽ
ních. Jádrem prvl1Í divise) nazvané ))Httsitskoz/') byly tři pluky 
"Ceskoslovenské brigády", které bojo valy u Zborova: I. pluk ))Jana 
Httsi(() 2. plttk nJiřího Z Po děbrad{{ a 3. pluk ))Jana ŽiŽk,y Z Trocnova". 
K těmto třem pluk~m přis!oupil 4. plttk "Prokopa Velikébo", jenž 
byl utvořen v měsícI září v Sepetovce u Polonnoje. Základem druhé 
divz'se byly čtyři záložní prapory, zforn:ované generálem Cervin
kou, z nichž byly utvořeny další čtyři pluky: 5. ))Pražskj pluk T. G. 
J11asar.yka") 6. plttknHanáck,f') 7.pltt.k nTatran.rkj" a 8.plttk))Slezsky". 
Od konce října a listopadu r. 1917 přistoupily pak k nim ještě dva 
plttk,y záložní. Konečně pak také byl již na začátku září zformován 
první dělosthleck,ý oddíl o třech bateriícb; posléze měla každá 
zobou divisí po jedné dělostřelecké brigádě. Všechny oddíly česko
slovenského armádníbo sboru věnovaly se od počátku pilnému 
vojenskému výcviku, jenž je měl připraviti k dalším bojům. Vedle 
toho byla však horlivě pěstována též cvičení sokolská a činnost 
osvětová, o niž pečovaly volené komitéty, které měly i jiné úkoly 
(zásobovací, jednání s dělnickými sověty ruskými atd.). Tělocvičná 
a osvětová činnost zajateckých organisací nalezla v československém 
armádním sboru zdárné pokračování. Velké veřejné slavnosti byly 
uspořádány zejména na podzim r. 1917, v čas svatováclavského po
svícení. 

V této době počal býti konečně také uskutečňován plánPřevoztt 
československ,ých zaiatczl do Francie) o nějž již před rokem marně byl 
jednal s carskou vládou M. R. Štefánik. Nyní se o jeho provedení 
zasloužil jmenovitě zmíněný již francouzský ministr Albert Tho
lJ/as) dUcí ve zvláštním poslání \ Petrohradě, s nimž Masaryk uza
vřel 13. června I9 1 7 příslušnou smlouvu - byla to první státní 
smlouva, kterou" Ceskoslovenská národní rada" sjednala, a zá
roveň důkaz, že oficielní Francie již tehdy uznávala de facto "Ná
rodní radu" za představitelku československého národa. K převe
zení československých oddílů na evropský Západ přivoli1a i revo
luční ruská vláda. Provedení této úmluvy se však zdrželo. Teprve 
v říjnu r. I!JI7 odjel pod vedením poručíka Husáka z archangel
ského přístavu do Francieprvl1í transport (na I.200 mužů) a na jaře 
r. I9 I8 transport druhý. Podstatně změněná situace v Rusku za-
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bránila, aby původní plán, podle něhož mělo býti do Francie pře
vezeno na 3°.000 Cechoslováků, tedy velká část československého 
armádního sboru, byl uskutečněn. V červenci r. I9I7 bylo dopra
veno z Ruska do Francie na 400 českých dobrovolníků, které byl 
před časem získal Štefánik 
v Rumunsku. 

V říjnu r. 1917, za Masa
rykova pobytu v Rumunsku, 
vynořil se plán, aby českoslo
venský armádní sbor byl pře
veden z Ukrajiny, kde bylsou
středěn, na rumunskou frontu, 
na niž počal také již doléhati 
ohlas rozvratu v Rusku. Ma
saryk tento plán však odmítl 
v správném tušení, žese s rus
kou frontou zhroutí i fronta 
rumunská. Jeho tušení se uká
zalo záhy správné, neboť již 
na počátku prosince roku 
1917 počalo Rumunsko jed
nati s Ústředními mocnostmi 
o příměří. 

Zhrouceni rumunského 
odporu bylo v příčinné sou
vislosti s vítězstvím extrémních 
socialistů, bolševiků) v Rusku, 
k němuž došlo v první polo-
vici listopadu r. 1917 (odtud OfakarHusák, 

revoluce listopadová). Byl to velitel prvl1ího českosloVeJlského transportu Z Ruska 

v h dll '1 do Froncie. prevrat mno em a e <:osa 1-

lej ší a nedozírněj ších následků 
než revoluce březnová. Byl to také začátek těžkých zkoušek pro 
československý armádní sbor, jenž se, sotva zformován, octl v po
stavení velmi svízelném, uprostřed nevýslovných zmatků, v nichž 
se veškeren veřejný život ruský zdál docela rozpadávati. Nejbo-
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lestnější pro československé dobrovolníky bylo, že nastoleni dik
tatury proletariátu, spojené s hrůzami nelítostné občanské války, 
v níž se vybíjely hněvy lidu po staletí střádané, bylo spojeno i s fo~
málnim koncem ruského boje proti Německu aRakousku- Uhersku. 
Jednání o příměří a o mír, zahájené brzy nato vládou ukrajinskou 
a bolševickou vládou ruskou, likvidovalo definifivně východní 
bojiště a zmařilo nadobro naděje československých dobrovolníků, 
že dobudou s~mostatnosti svému národu po boku Ruska. Separátní 
mír Ruska s Ustředními mocnostmi ohrozil také nemálo postaveni 
dosavadních jeho západních Spojenců, proti nimž Německo na 
jaře r. 19 18 mohlo vrhnouti skoro všechno vojsko, které mělo až 
dosud na východním bojišti, po případě i vojáky, kteří se již vrá
tili z ruského zajetí. Podobně získalo i Rakousko- Uhersko nových 
sil pro frontu italskou. Mírem s Ruskem a Rumunskem zdálo si 
Rakou~ko-Uhersko vynahrazovati zmar svých mírových snah 
u Spojenců západních. Tímto "hladovým" mírem doufalo také 
zlepšiti katastrofální hospodářský stav, který je rozvracoval stejně 
jako revoluční odstředivé snahy jeho slovanských národů, na prv
ním místě Cechů. 

KONFERENCE 

DRUHÉ SOCIALISTICKÉ INTERNACIONALY VE ŠTOKHOLMU 

A NOVÉ POKUSY O UZAVŘENÍ SEPARATNÍHO MÍRU 

MEZI RAKOUSKEM-UHERSKEM A DOHODOU 

Vypravovali jsme již, jak mírové snahy, jež v prvních měsících 
r. 1917 navázal rakouský císař Karel 1., ztroskotaly, především 
proto, že Rakousko- Uhersko nemělo síly odděliti svůj osud od 
osudu Německa, které opět, naplněno nadějí v příznivý a rychlý 
výsledek ponorkové války, nechtělo ani slyšeti o míru, jenž by od 
něho vyžadoval ústupků. V létě však a na podzim r. 1917 rakousko
uherské naděje na uzavření míru znovu stouply a načas přerušená 
jednáníbylazaseobnovena. Veřejných i tajných mírových akci v této 
době bylo několik a všechny se dotýkaly československého odboje 
zásadně, poněvadž případný jejich zdar zabezpečoval další trvání 
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habsburské rr.onarchiea tím i mařil hlavni cíl protirakouského boje 
českého národa za světové války, rozbiti rakousko-uherské říše. 

Casově i svým významem v popředí těchto snah o mír stála mírová 
konference druhé socialistické internacionály) kt erá zas e dala o d 19. května do 
Io.listopadu 1917 
v hlavním městě 
Švédska Stokhol
mu. Tato konfe
rence, svolaná 1<::0-
mitétem socialistů 
neutrálních zemí 
(Holandska a zemí 
skandinavských), 
byla prvním po
kusem překonati 
těžkou krisi, v niž 
socialistickou in- Skladiště stfeNz'a. 

ternacionálu uvrhl 
výbuch světové války. Jeho dotekemse naráz zhroutily jako domek 
z karet všechny dosavadní socialistické předválečné teorie, opíra
jící se o nauku Karla Marxe, a skutečnost ukázala, jaká propast se 
rozevřela mezi předválečnými silnými slovy socialistických vůdců 
a jejich yálečnými skutky. Mezinárodní solidarita dělnickéh~ pro
letariátu, jíž podle výroků socialistických předáků měla býtl zne
možněna válka, objevila se pouhou řečnickou a papírovou frázi. 
Vždyť jen několik dní před vypuknutím světové války prohlašoval 
v Paříži zástupce německé sociální demokracie Muller, že němečtí 
socialisté zabrání válce všeobecnou stávkou - a zatím po vypuk
nutí války němečtí sociálně-demokratičtí vůdcové nejen ani ne
hnuli prstem, aby tento slib splnili, nýbrž dokonce 4. srpna 1914 
jako jeden muž odhlasovali v říšském sněrr,u válečné úvěry a tím 
dali sankci všemu tomu, co potom následovalo. Nebyl to ostatně 
jediný doklad toho, jak v rozhodné chvíli světový socia1ism selhal. 

Idea socialismu byla však mnohem silnější než její praktické 
provádění za světové války. K pokusu o i ejí rehabilitaci a uplatnění 
přispěly těžké mravní, společenské a hospodářské pohromy, které 
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se V důsledku tříletého válečného běsnění objevily V celé Evropě, 
a to nejen v zemich válčících, nýbrž i neuttálnich.110cnou vzpru
hou byla též březnová revoluce ruská. Za tohoto stavu pozval zmí
něný komitét do Stokholmu zástupce socialistů k poradě, která měla 

též jednati o tom, 
za jakých podmí
nek bylo by možno 
uzavříti mír. Stok
holmská konferen
ce přicházela vhod 
rakousko-uherské
mu ministrovi za
hraničních vec! 
hrab. Czerninovi, 
jejž prodlužování 
války naplňovalo 
temnými předtu
chami o budouc
nosti habs burské
ho císařství a který 
německému spo'-

Reflektory l1a italském bojišti. j end znovu a zno-
vu dokazoval, že 

delší trvání války přivodí nenapravitelnou katastrofu Rakouska-
Uhers~a a že tudíž jest nutno uzavříti mír v nejkratší době. Hrabě 
Czern1n se domníval, že socialistická konference může dopomoci 
Rak<:usku- Uhersku, jižjiž se rozpadávajícímu odstředivými sna
ham! slovanských národů a žalostným stavem hospodářským a vy
živovacím, k míru aspoň s Ruskem, když ne k míru všeobecnému, 
a to tím spíše, že se ve veřejnosti sám přihlašoval k zásadě míru 
"bez an~xí. a náhrad", která byla v březnu roku 19 1 7 vyslovena 
také sO~lahsty petr?hradskými. Snažil se tudíž všestranně pod
porovatI konf~renC1, které chtěl využíti pro své záměry. Na jeho 
popud v~tvohla dokonce i turecká vláda nakvap svou sociálně
demokratIckou stranu, jejíž delegáti byli vysláni do Stokholmu. 
Rakousko-uherské vyslanectví ve Stokbolmu mělo na Czerninův 

, 
'j 
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rozkaz sociálně-den-:okratickým zástupcům z habsburské n:onarchie 
býti na pomoc pokud mohlo. Při tom si však v skrytu Czernin 
úspěchu socialistické konference nepřál. Bylo to jedno z obojakých 
chytráctví, jimiž se hr. Czernin snažil za svého úřadování nanalo
vati svět, aby za-
chránil Rakousko-
Uhersko. 

Vskutku pak ke 
dvojaké své hře 
získal Czernin ně-
mecké a maďarské 
sociální demokra
ty, jejichž zástup
cové mluvili ve 
Stokholmu téměř 
jako představitelé 
vlády rakouské a 
uherské a posta
vili se za nedílnost 
monarchie a tím 

ChemiJ1 des Dames. 

proti československé samostatnosti, jakož i proti vměšování ciziny 
(jak se na příklad projevilo notou Dohody z 10. ledna 1917) do 
vnitřnich věcí rakouských a uherských; žádali jen san:ostatnost 
Polska - ale jen ruského, zatim co rakoušti a němečti Poláci měli 
zústati i nadále ve státním svazku Německa a Rakouska- Uherska _ 
a Fir:ska. Jim statečně sekundovali němečti sociálně-demokratičti 
delegáti z Ríše, kteří odmítli vydání Alsaska-Lotrinska Francii, za to 
však žádaHsvobodu pro Egypt, Tripolis, Maroko, Irsko, lndiia Ko
reu, aniž by si při tomto výpočtu vzpomněli na utlačené národy 
rakousko-uherské. Tyto projevy ukázaly, že se oficiální socialisté 
Dstřednich mocnosti nedovedli odpoutati od válečného smýšlení 
svých zemí a že zejména byli blízci názorům rakousko-uherského 
ministra zahraničnich věcí. Není tudíž divu, že za takovéhoto stavu 
hlavni cíl štokholmské konference, připraviti púdu k rychlému 
ukončeni války, úplně ztroskotal. Ostatně anglická a francouzská 
vláda svým socialistúm účast na konferenci znerr.ožnily. 
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Jak patrno, dotýkalo se jednání ve Štokholmu československého 
odboje proti Rakousku- Uhersku podstatně a v celku mu prospělo. 
Politické vedení zahraničního odboje v Paříži odhalilo Czerninovu 
hru se socialistickou konferend a využilo štokholmského jednání 
k účinné propagaci myšlenky československé samostatnosti v doho
dovémsvětě. Výsledek této neún:orné práce pařížských pracovníků 
s drem Benešem v čele byl, že československý odboj nalezl nové 
přívržence mezi socialisty západoevropských zemi. Na vyzvání 
"Národní rady" bylo do Štokbolmu v květnu r. 1917 posláno též 
prohlášení) které bylo podepsáno zástupci československjch sociálních 
demokratů; dlících v ázině) a to Karlem Perglerem za socialisty ame
rické, Františkem Veselým za socialisty pařížské, Alešem Brožem 
za socialisty londýnské, Václavem Houskou za socialisty kyjev
ské a Františkem Richterem za socialisty petrohradské. Toto pro
hlášení se postavilo ve všem za zásady a dle československého 
zahraničního odboje, jak byly zejména formulovány Masarykem, 
a za demokratický program Spojenců. "Zahraniční československá 
sociální demokracie uznává a přijímá národní program nezávislosti 
a politické samostatnosti ... Rakousko- Uhersko touto v!lkou a hrú
zami za války vykonanými ztratilo právo na existenci. Zádáme svo
bodné Cechy a Slováky, žádáme československou republiku." Ko
nečně pak s úspěchem využila štokholmské konference k účelúm 
informačním a propagačním jJOdbočka národní rady" v Petrohradě, 
která za účinné pomoci zatímní ruské vlády tJ.)'Slala již v květnu 
r. 1917 do Štokholmu Bohdana Pavlů - setkal se tu, jak jsme již 
výše podotkli, s Masarykem na jeho cestě z Anglie do Ruska - a 
o málo později prof. P. A1axu. Ti vstoupili ve styk s členy konfe
rence, dávajíce jim ústni i tištěné zprávy o československém odboji, 
zejména v Rusku a dozvídajíce se naopak od nich dúležité infor
mace, které oznamovali jednak dru Benešovi do Paříže a prof. 
Masarykovi do Petrohradu - ti opět zpravovali vládu pařížskou 
a londýnskou - jednak vládě ruské. Největší dúležitost však 
mělo, že se prof. P. Maxa sešel ve Stokholmu osobně se zástupci českjch 
sociálních demokratů) kteří přijeli z vlasti. 

Do Štokholmu se dostavily dvě de!ep;ace českjch sociálních demo
kratů) což odpovídalo jejich předválečnému rozdělení ve dvě 
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frakce, centta1istú, jichž byla menšina a organisačně byli, jak uka
zuje již jméno, součástí (vskutku však nevýznamným přívěskem) 
říšské německo-rakouské strany sociálně-demokratické, a autono
mís tú, kteří tvoři~ 
li organisaci samo
statnou, soustře
ďujíce rozhodnou 
většinu českého 
dělnictva, smýšle
jídbo sociálně-de
mokraticky. Dele
gáty centralistů by li 
E. Burian z Brna a 
Viktor Steinz Víd
ně, kteří přijeli do 
Štokholmu již ke 
konci května. J e
jich myšlenková 
zá vislost na němec-
1m-rakouské soci
ální de rr"okracii ne
mohla jim ovšem 
zj ednati na konfe
renci významněj
šího postavení. Za
stávali další trvání 
Rakouska- Uher
ska, jehož vnitřní 
složení mělo býti 
po válce změněno, 
a volali po brzkém 

Sídlo KaJlceláře .... ČeJ·kos!ol;eltSké národl1í rad]" ve '('cýcařích (Žmev.:l; 

rue Allciell Port,působištf Plesingera-Božillova v J. I9I6 a I9IJ). 

mitu, líčíce nezastřeně bídu širokých vrstev obyvatelstva monar
chie. Před zástupci našeho zahraničního odboje, s nimiž se přes svúj 
rakouský program bez zdráhání sešli, netajili ani urputného proná
sledování všeho českého vídeňskou vládou, ani rozhodně proti
rakouského a protiněmeckého smýšlení českého lidu. Jest jen ku 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 49. 
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podivu, že z těchto předp?kla~ů či~ili.ta~( nesp:~vnÝv~~;~r. Byl 
to ovšem výsledek toho, ze stale vezel1 az po USl v pnhs Jedno
stranném myšlenkovém světě sociální demokracie předválečné, 
silně zabarveném německo-rakousky, nechápajíce úzké souvislosti 

mezi československou státní samostatností 
a socialismem. 

Ostatně tutéž falešnou ideologii, jakjsme 
již viděli, zastávali i někteří předáci vlastní 
československé strany sociálně-demokra
tické (autonomistické) s drem B. Šmeralem 
v čele, který od počátku války hájil zacho
vání habsburského Rakouska- Uherska a od
mítal snahy zříditi samostatný stát česko
slovenský, ač valná část českého dělnictva, 

Poslanec dr. B. Šmeral. stržená žárem myšlenky národní svobody, 
smýšlela opačně. Stanovisko dělného lidu 

nebylo ovšem nezastoupeno ve vedení sociálně-demokratické 
strany které válka rozdělila ve dvě křídla, radikální protirakouské 
a op~;tunní rakušácké. Když se pak rozhodovalo o vyslání zá
stupců na štokholmskou konferenci, zvítězilo stanovisko kompro
misní. V tříčlenné delegaci bylo zastoupeno Gustavem Habrmanem 
křídlo radikální, kdežto dr. B. Smeral zastupoval křídlo oportunistické; 
střed tvořil třetí člen delegace poslanec Antonín Němec. G. Habr
man byl od počátku rozhodným stoupencem protirakouského od
boje a jeho ducha neúnavně rozséval zejména mezi plzeňským 
dělnictvem, jehož byl poslancem v rakouské říšské radě. Své ~~
voluční smýšlení dal najevo mimo jiné svou vzpomenutou JIž 
návštěvou u prof. Masaryka ve Švýcařích časně z jara roku 191,5 . 
Požíval neomezené důvěry u vůdčích osobností domácího odboJe, 
s nimiž účinně spolupracoval. "Jednejte, jak za .nejlepší uz~náte, 
my vám úplně důvěřuje~e," dostal př~d svým odjezdem do Stok
holmu za směrnici od A. Svehlya dra Sámala. Cesty na štokholm
sImu konferenci chtěl původně použíti k tomu, aby zůstal již 
v cizině a pfipojil se k pracovníkům zahraničního odboje. 

Vyslání dra Smerala vZburjilo v české vel~inosti ~~.t0r~ ,P?něva,~ž 
byla důvodná obava, že dr. Smeral nebude tlumoClt1 pranI a smys-
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lení národní většiny. Proto v polovici června zakročili předsta
vitelé českých spisovatelů, Alois Jirásek a Jaroslav Kvapil, u "Ces
kého svazu", žádajíce, abyse dr. Šmeral před syýmodjezdem vzdal 
místopředsednictví "Ceského svazu" a ve Stokholmu nevystu
poval jako mluvčí české poli
tiky a českého národa. Na
opak G. Habrmanovi zaslal 
Jar. Kvapil telegram, v němž 
mu přál k cestě mnoho zdaru. 
Dr. Šmeral, jenž jako jiní 
oportunisté nevlídně přijímal 
důrazné zasahování českých 
spisovatelů do politiky, od
mítl však vyhověti vznesené 
žádosti a odjel do Švédska ne
jen jako vůdce české sociální 
demokracie, nýbrž i jako místo
předseda" Ceského svazu". 

Vyslání delegace českoslo
venské sociální demokracie 
nemile nesl hrabě Czernin a 
zdráhal se jí nejprve dáti po
voleni k cestě, tuše, že se její 
stanovisko bude ve Štokhol- Poslanec Gustav HabrlJ1all. 

mu velmi rozcházeti se stano-
viskem delegátů německo-rakouských a maďarských; nakonec však 
přece svolení udělil. Z Rakouska odjížděli poslanec Habrman s po
slancem Němcem jako nebezpeční provinilci. Na hranicích rakous
ko-německých v Podmoklech byli pod~ o beni důkladné prohlídce, 
při níž bylo jim odebráno vše tištěné, Habrmanovi dokonce vložky 
v klobouku z novinového papíru; a ještě hůře bylo v německém 
přístavu Swinemunde, kde se musili svléci do naba a němečti vo
jáci proslídili nejen všechny části jejich oděvu, nýbrž i těla! 

Ve dnech 26. a 27. června I.9IJ došlo k důvěr12é schůZi české delegace 
se slJolavateleJn konference, holandsko-skandinavským komitétem, na 
níž všichni tři delegáti vyložili své stanovisko. Nejdůležitější 
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byl výklad dr. Šmerala a poslance Habrmana, který se nelišil tak 
v předpokladech jako v závěru. Dr. Šmeral přiznal otevřeně, že 
devadesát pět procent českého národa si přeje zkázy Rakouska
Uherska a Habsburků a zřízení samostatnosti československého 

Poslanec A. Němec. 

státu, ale vyslovil přesvědčení, že žádná 
z válčících stran nebude poražena a že tudíž 
Rakousko- Uhersko potrvá i nadále; to mu 
bylo důvodem, aby provozoval politiku ra
kouskou a tak ochránil český národ po válce 
před pomstou Rakouska- Uherska za jeho 
velezradu. Naproti tomu Habrman vyložil 
příčiny, které český národ vedly k rozhod
né~~ odporu proti válce, habsburské dy
nastll a rakousko-uherské monarchii, a účin
ně obhajoval jeho víru (dr. Šmeral ji nazval 
"nenormální"), že českou otázku rozhodne 

pravoplatně a uspokojivě jednomyslný zápas československého lidu 
za svobodu a mírová konference zřízením samostatného státu. Šme
ralovo přiznání, že zdrcující většina českého národa úplně souhlasl 
s politikou českého zahraničního odboJe, stalo se cennou zbraní 
pařížské "Národní rady", poněvadž potvrzovalo - bvlo to svě
dectví z úst československému odboji nepřátelských a' proto tím 
závažnější -, že "Národní rada" není snad jen tlumočnicí přání 
radikální menšiny českého národa, jak se dohodovému světu snažil 
namluviti německý a maďarský tisk, nýbrž že má za sebou bez 
výbrady celý národ. Dr. Šmeral v roli obhájce dalšího trvání Ra
kouska- Uherska zasadil mu proti své vůli nemalou ránu! 

v ~o d~věrnvé,m l~,~rání předložila pak česká delegace evropské 
vere)nostl obSUne)Sl memorandum o podmínkách všeobecného 
míru a o řešení národnostnícb otázek Rakouska- Uherska a Evropy. 
Pokud se týkalo české otázky, shodovalo se memorandum zásadně 
s prohláše~ín;" Ceského sva~u" z 30. kv~tna 1917. Bylo tedy opět 
kompromlSnl - Habrrran, Jak vypravuje ve svých pamětech, si 
přál, aby delegace vystoupila jednotně, a proto neuplatnil do 
všech důsledků svého radikálního smýšlení -, ač proti prohlášení 
"Ceského svazu" z 3 o. května I 9 I 7 bylo přece opět dalším pokro-
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kem na dráze revoluce. Nezmiňovalo se totiž již vůbec o habsbur
ské dynastii a pro budoucnost nechtělo znáti jména: Rakousko
Uhersko. Vyslovilo přesvědčení, že světová válka může býti vbrzku 
ukončena jen tehdy, "když ve všech státech, na ni zúčastněných, 

Poslal1ec dr. Frant. SoukujJ, 

pt'edák stran)'sociálně-demokratické. 

budou pevná vůle a jisté záruky pro
vésti zásady úplné demokracie a sebeurčení 
každého národa((, a odmítlo názor ně
mecko-rakouské sociální demokracie, 
že by dostačovala samospráva jen ve 
věcech národnostně kulturních. Vy
cházejíc ze stěžejních zásad o demo
kracii a sebeurčení národů, memoran
dum konkretně prohlásilo: "žádáme 
pro svůj národ český utvoření samostat
ného státu českého v rámci/ederativně vybu
dOl'aJzého dunajského soustátí. Zádáme, aby 
v ťomto státě politickébo sjednoceni 
došli všichni příslušníci českébo národa, po
kud uzavřeně obývají souvislé terri
torium, tedy také Slováci. Zádáme pro 
tento český stát všecbny atributy su
verenity, na které spolkový stát může 
činiti nárok a jejichž meze jsou dány pouze tím, co celková říše 
potřebuje k jednotnému vedení zahraniční politiky, ke své obraně 
a k zajištění nejnutnějších svých funkcí hospodářských a finanč
ních, tedy také vlastni národní zastupitelstvo a výkonnou moc 
témuž odpovědnou". Rozřešení české otázky v tomto smyslu ne
pokládala delegace za věc vnitrorakouskou, nýbrž za věc mezi
národní, která by byla, podobně jako celá ostatní nová národnostní 
úprava Evropy, provedena na mírové konferenci, jíž by se vedle 
zástupců vlád účastnili také zástupcové národů. 

V tomto smyslu formuloval pak v létě r. 1917 svolavatel štok
bolmské konference, holandsko-skandinavský komitét, výsledek 
porad, pokud se týkalo československého národa a Rakouska
Uberska: "Požadavky Cechoslovanů směřují k politickému sjed
nocení Cechů a Slováků v samostatném státě spolkovém v :rámci 
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říše dunajské, s vlastním lidovým zastupitelstvem a vlastní odpo
vědnou vládou. Zkušenosti ukázaly, že by bylo nebezpečím pro 
jednotu socialistického hnutí dělnického, kdyby národní cítění 
Cechů nedosáhlo co nejúplnějšího splnění. Vysoká kultura českého 

národa, jakož i jeho vývoj hospodářský 
0ptavňují jej k tomu, aby své poža
davky takto formuloval. Je samozřej
mo, že německá menšina požívala by 
stejných práv autonomních jako men
šiny druhých státních obvodů." Kon
statovalo sesice při tom, že cílem války 
není rozbití Rakouska- Uherska, po 
případě jeho oddělení od moře, ale 
současně se prohlašovalo, že nelze při
pustiti, "aby požadavky národní samo
statnosti, jak byly formulovány Cecho
slováky a Jihoslovany, byly poklád;Íny 
výhradně jen za otázku vnitřní poli
tiky rakouské. Národní samostatnost 

Poslallcc R. Bec!J)'J1ě, musí býti poskytnuta podle pravidel, 
jJJ'edákstral1ysociáll1ě-demokra/ické. jež určí Společnost národů, všem náro-

dům, kteří o ni usilují, a tito národové 
budou míti možnost spojovati se, t\-ořiti federace a skupiny podle 
svých poměrů příbuzenských a podle svých zájmů. Budou-li to pak 
pokládati za vhodné a užitečné, budou moci místo říše rakousko
uh erské utvořiti svo bodnou konfederaci států podunajských". 

Pro oficielní Rakousko- Uhersko byla ovšem takováto úplná 
přesta:vba rronarchie za účasti a pod dozorem mezinárodní a nad
státní Společnosti národů zhola nepřijatelná, ač právě touto cestou 
mohlo uvésti v život ideu státu rakouského, kterou před desitile
tími vytyčil František Palacký, ideu, která proti brutální nadvládě 
"panských" národů, Němců a Maďarů, chtěla zajistiti v mohutném 
podunajském svazku všem národům právo na sebeurčení a vše
strannou svobodu jejich vývoje pod vzájemnou ochranou. Uvidí
me později, jak se ještě r. 1918, kdy se habsburská monarchie bez
nadějně řítila v nenapravitelnou zkázu, držitelé vládní moci Ra-
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kouska- Uherska tvrdošíjně stavěli proti tomu, aby byly uči~ěny 
podstatnější ústupky d~chu no:é Evropy, ~vrop~ ~emokra~l.ckeo' 
který se na všech stranach zdVIhal z potoku prohte krve narodu 
celéí10 světa. Jeho mocný vzrůst i uvnitř habsburské říše nemohl 
zastaviti svými chytráctvími hr. Czer
nin ani za pomoci německo-rakous
kých a maďarských, sociáln!c.h demo
kratů, nemohl take zameZ1t1, aby se 
česká otázka z vnitřní otázky rakouské 
nestala otázkou mezinárodní, budící 
nevídaný dosud zájem a sy~patie. 

Hned po příjezdu do Stokholmu 
vstoupil poslanec Habrmanve sUk s pro/
Alaxou .. jemuž jednak podrobně vylíČIl 
současný stav české politiky a rozdě
lení če~kých politiků ve dva tábory 
(mimo ně stál hlouček nerozhod
ných), oportunistický a radikální, 
z nichž tento nabýval poncnáblu vět-
šiny, jakož i smýšlení českébo lidu a POSIO'lťC L Pik, 

j ebo bl ubokou víru, že nastala veliká předák s/rafly sociálně-demokratické. 

doba osvobození. Jebo úmysl nevra-
ceti se již do Cech byl však prof. Maxou ihned vyvrácen a naopak 
byl jím pověřen jménem;Masarykovým důvěrným pc:s~ání,m k pře
dákům domácího odbOJe, aby byl dosavadnl pol1t1cky postup 
jakož i jeho jednotnost s odboj em zahraničním ~achován bez ohledu 
na okamžitý stav válečné štěstěny. "Vyřídíte Jménem prof. Masa
ryka a ,Národní rady' vzkaz, aby poslanci, politikové. a jiní v:eřetr:í 
činitelé čeští neoblomně setrvali na zaujatém stanovIsku neJleveJ
šího směru české politiky, aby s nikým o české věci nejednali, 
v žádný, sebeslibnější kompromis s činiteli Rakouska a Habsburků 
nevcházeli, byť byly nabídky dynastie sebe lákavější. Kompro
misní politikou doma ?yla by česká ,:,ěc oh~ožena. J ~diný~ heslerr; 
české politiky v Cechach, na Morave, meZI Cechy I Slovaky mUSI 
býti: Cechoslováci si nepřejí žádného kompromISU s Rakouskem 
a s Habsburky; věří pevně ve zřízení samostatného českosloven-
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ského státu, o kterém rozhodne nakonec pevnáa vědomá vůle národa 
a mírová konference. :še~~ ~stat~ímu jest nutno se vyhnouti." 

Byla to vyzva, kterase J1Z pred tlmznovuaznovu vracela vtaj-
né korespondenci pařížské "Národní rady" s Prahou prostřed

nictvím "Maffie". Maxovo obšírné vy
líčení skutečného stavu dohodového 
tábora a utěšených pokroků českoslo
venského zahraničního odboje dodá
valo jí nyní pevného pozadí, jehož 
písemný styk, který pro svou povahu 
musil býti stručný, heslovitý, nemohl 
poskytnouti. Výklad působil mocně a 
pronikavě, pod jeho vlivem se promě
ňovala důvěřivá víra v bezpeči jistoty. 
"Všecko," líčí Habrman svůj dojem 
z nového poznání, "co v lidu doma 
a ve mně háralo a tvořilo představu 
o .možnostech budoucnosti, všecky ty 
sny a naděje jevily se překonanými. 

Poslamc Fraflt. Modrdček, Pochybnost Zmizela. Objevil se jasný, 
phddkstran)'Socidlně-de11lokratické. zřetelný obraz: Válka potrvá. ústřed-

y., " ní mocnosti vleklým prů během zá-
pas~ spe)1 k vysllem a k rozvratu. Dohoda stálým přibíráním 
spoJenců, nových sil, zkušeností, válečných pohotovostí a ujas
n~ných rozhodnutí dočká se vítězství, po němž přijde reoro-a
n:sya;,e Evropy. V st~ední Evro.pě vbc:dou. zřízer:~ nové sd.ty, talé 
nas. Hab~man dobre yoc~1<:p:l, vze Jest Jel:<? pntomnosti potřebí 
mnohet? ;lC; ~~ma ~ez v, clz1ne,. z.e ~utno pnvézti do vlasti posilu, 
aby radlkalm kndlo ceskych politlku mohlo vytrvati zvítěziti nad 
oportunisty a jejich slabošským duchem a zabezpeČiti naprostou 
shodu domácího odboje s odbojem zahraničním, jež byla předním 
předpokladem konečného úspěchu. 

Prof. Maxa vst~~pil ovšem ve styk také s poslancem Němcem 
a drem Šmeralem, JImž rovněž podal podrobný výklad o stavu za
~ran~čního ::>,db?je a zároveň oode,:"zd~l písemný vzkaz Masarykův 
ceskym soclalmm demokratum, lenz v hutných bodech udával 

r 
";~ 
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směrnice příští sociálně-demokratické politice. Také na n~ půso
bilo nové poznání hlubokým dojmem, ač na konec dr. Smeral, 
jenž jediný z české delegace vykonal návštěvu u rakouského vy
slance ve Stokholmu a oznámil mu své styky s prof. Maxou, setrval 
při svém dosavadním přesvěd
čení a pomýšlel dokonce na 
to, aby znemožnil provádění 
smlouvy, uzavřené mezi Ma
sarykem a francouzským mi
nistrem (socialistou) Alber
tem Thomasem o převozu 
československých voj enských 
oddílů z Ruska do Francie. 
Jak falešné byly předpoklady, 
na nichž dr. Smeral stavěl svůj 
politický program, ukazuje 
také jeho poznámka, kterou 
pronesl na zpáteční cestě ze 
Švédska do Cech k Habrma
novi, když se dozvědělo udě
leni amnestie dru Kramářovi: 
"Pamatuj si, Gusto, dr. Kra
mář nepůjde s tebou a vele-
zrádci, půjde se mnou. Dr. Papež Belledikt )(V. 

Kramář jest rozumný člověk; 
nesázel a nikdy nevsadí všecko na jedinou kartu." Ale jak v tom, 
tak i ve všem ostatním se dr. Šmeral velmi přepočítal. "V duchu 
si představoval," jak o něm píše jiný z předáků strany sociálně
demokratické, dr. Fr. Soukup, "všechnu tu nesmírnou námahu, 
jakou podstoupí, aby generální amnestií proklestil domů cestu 
všem těm desetitisicům českých a slovenských velezrádců za hra
nicemi. A není pochyby, že se v duchu svém těšil, že největším 
úspěchem jeho politické taktiky a triumfem jeho života bude, až 
se velezrádce T. G. Masaryk bude vracet do Rakouska po mostě 
císařské amnestie, jejž mu postaví dr. Smeral! Jak se svět obrátil! 
Masaryk se vracel domů a Šmeral odcházel za hranice ... " 
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A ~ak štokh?~mská socialistická konference přinesla českoslo
vensk:;mu o_dboJ1 nemalý prospěch. Nejdůležitější jeho stránkou 
bylo, z~ ve. Stokholmu byli tři přední čeští politikové podrobně a 
spolehhvě Informováni jak o mezinárodní situaci (sám dr. Šmeral 

Z českoslolJi'flSké propagand;;' I' Americe 

(mapa evropského území, kde bojovali českoslovenští dobrovolníci). 

za~?čal, s,vůj re~er~~ p~ed holandsk~-skandinavským komitétem: 
"Pnchazl;ne ze zalare, Jsme ?behnám frontou a policejním kordo
ne~n, ?~:rl~e, co, se kole~ deJe"), tak o úspěších zahraničního od
bOJe:)eJ1c~~ ~rr~v z vlas~l mo~laopět využíti pařížská "Národní 
rada . NeJV~tsl l?ZlZam ,!2ilo ovsem z:yslálZí poslance Habrmana} který 
l:ned po svem navratu Informoval své přátele a přední české poli
tl~q, Ant. Švehlu, Fr. Staňka, Fr. Udržala,A. Kalinu, 1. Zahradníka 
a J. Jeho ~právy zane.chaly hluboký dojem a účinek. Posilily, jak 
bylo lze predpokládatl, kruhy radikální a přispěly nemálo k dalšímu 
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zradikalisování české politiky na půdě vídeňského parlamentu 
i mimo ni. 

Jak patrno, skončily mírové snahy štokholmské neúspěšně. 
Byli-li svým smýšlením a programem tak si vzdáleni socialisté vál
čících zemí, nebylo možno očekávati, 
že budou menšI' přehrady mezi vlá
dami Dohody a Dstředních mocností. 
Přes to předivo pokusů o zahájení mí
rových jednání, započaté ke konci r. 
19 I 6 a po několika měsících přetr
žené, bylo v této době opět navázáno. 
Casově na prvním místě stála mírovd 
!lota papeže Benedikta XV. z I. srpna 
r. 1917, adresovaná "Hlavám \'álčících 
národů", která všeobecnými výrazy 
naznačovala zásady, na nichž by mohl 
býti obnoven mír. Papežova yýzva, 
jíž předcházelo důvěrné jednání Vati
kánu s Vídní a Berlínem (papežský 
nuncius byl dokonce návštěvou u cí
saře Viléma 11.), setkala se v dohodo

Pfedrrda rako1lské plády 

/;rabě Jilldl'ich Cla!JI-lIfar/inic. 

yém táboře s nedůvěrou, ba s odporem, neboť byla namnoze po
kládána za projev mírových podmínek Dstředních mocností, nebo 
aspoň za výsledek jejich dohody s Vatikánem. S velkou radostí 
byla zato přijata ve Vídni, poněvadž úplně vyhovovala stano
visku hr. Czernina,jenž chtěl rychlý mír na základě v celku před
válečném beze změn v dosavadním vnitřním složení n:onarchie. 
Vskutku se papežská nota, která jen veln:i všeobecně mluvila 
o nahrazení ,hmotné síly mravní silou práya, ani vzdáleně nedo
týkala práva národů na sebeurčení, žádajíc pouze přezkoušení 
územní otázky arn:énské, balkánské a bývalého království polské
ho. Proto také hr. Czernin naléhal v Berlíně na to, aby německá 
vláda, které se nepříjemně dotýkal papežův námět, abý Německo 
vyklidilo Belgii a francouzské území, dala odpověď uspokojivou. 

Byla to také Vídeň, jejíž odpověď na mírový projev papeže Be
nedikta XV. z 19. září 1917 vyzněla nejsmířlivěji. Německo od-

779 



SOCIALISTICKÁ KONFERENCE VE ŠTOKHOLl\1U 

mítlo dáti žádané bezpodmínečné prohlášení o Belgii a chtělo,aby 
mu byly za její vyklizení poskytnuty zvláštní záruky bezpečnosti. 
Z dohodových zemí, kde i upřímní katolíci byli pobouřeni nad ob
sahem papežské noty, neodpověděly Anglie, Francie a Italie přímo 
vůbec. Italie dala nepřímou odpověď ústy ministra zahraničních 
věcí barona Sonnina, jenž se ve sněmovně vyslovilo papežově pod
nětu odmítavě, zdůrazniv zejména, že hlava katolického světa 
zcela pominula hlavní otázku, otázku viny na rozpoutání války a 
na spáchaných zločinech. Zato se dostalo papeži odpovědi} a to velmi 
rychlé (27. srpna I 9 17), od presidenta Spojenjch stáNi americkjch Wil
sona. Wilson uvítal sice myšlenku brzkého míru, ale rozhodně od
mítal papežův návrh, podle něhož měl býti mír spojen s návratem 
předválečného stavu a tím, jak dovozoval president Wilson, i s ná
vratem předválečného napětí mezi evropskými státy. Proto Wilson 
zdůraznil, že cílem války musí býti odstranění režimu, jenž vedl 
k válce, což bylo namířeno proti vůdčím státníkům a předním vo
jákům německé říše a zejména proti císaři Vilémovi II., a uzavřeni 
míru na zásadách spravedlnosti, všelidského práva a vzájemné dů
věry. Zásadní rozdíl mezi duchem demokratické Ameriky, jenž 
nalezl tak výrazného mluvčího v presidentovi \XTilsonovi, a mezi 
nedůstojně - uvážíme-li velikost a jasnost mravních nauk ldes
ťanstvi - opatrnickým duchem politiky Vatikánu byl na první 
pohled zřejmý. Proto papežův podnět musil skončiti tak, jak skon
čil, naprostým neúspěchem, a proto také Wilsonovy idejesestaly zá
kladnou míru. Jejich hlavní body, uplatněni demokratických zásad 
a práva malých národů na svobodu, byly předním spojencem na
šeho boje za svobodu, stejně jako souhlasná základní myšlenka 
ruské revoluce o sebeurčení národů. 

Odmítala-li Dohoda mírový podnět papežův, nezp.amenalo to, 
že odmítala uzavříti mír v brzké době vůbec. J ejfmi mírovými 
body byly zásady Wilsonovy, s nimiž se zcela ztotožnila zejména 
Francie a Anglie. Podle nich bojovala Dohoda na prvním místě 
proti německému imperialismu, za jehož představitele byl poklá
dán rod hohenzollernský a císař Vilém II. Vskutku pak Německo 
se rozdělovalo v této chvíli na dva protichůdné tábory. Ta tam byla 
již doba, kdy ně·mecký národ téměř bez výjimky překypoval vá-
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I v' dVením a hořel pro bOJ'. První jeho rozčarování se dosta
ecnym na sl' k' 1 k 1 o 
'1 - kd ž se fanfaronské tvrzení německýc 1 vOJens yc 1. ru 1U 

Vl o, Y "d P V'v draném o krátké válce, o pouhé "procházce o anze a o , egene ov J 

národu francouzském objevilo klamem a když na mls to hesla "Nach 
Paris" tak řinčivě se rozléhajícího na začátku 
války 'v ústech německého lidu a v tisku, 
nast~upily výzvy o .trpěliv~st~ a vlastenecké 
povinnosti vydržetI - steJne '! Rakousku 
byla hlásána řízná vojenská devlsa: "durch
halten und Maul halten" ("vydržet a hubu 
držet"). Stále rostoucí náro~y vá~~čného. ~o
locha, jenž zabíjel a mrza.Č11 ~111~ny l,ldI : 
nové miliony hnal do nehdske valky, Jakoz 
i zhoršující se stav vyživovací - ač tu orga
nisace výživy vojska i občanského obyv;-~~~~ 
stva byla podstatně lepší než v soused~l nSl 
věrného spojence" - probouzely v nemec

kém lidu temný pocit, že by~ válkou ?,klarr;án 
a zaveden, Roku I917 zračIla se v s1fokych 

Poslanec r/". Prullar, 

přiM Ani. Kaliny. 

vrstvách německého lidu zřetelně únav~ a v ' 
nechuť k válce, jíž otevřeně propuknouti z~branovala dlouh~leta 
dre.sura německé kázně, a připravovala se puda k t?mu: aby ~evo-
I v, "'r ktery' úřední Německo s takovou horlIvostI pomahalo ucnl poza , , drl' , 
zapalovati na ruské frontě a v ruském zázeml- ?VO 1 o z:Jmena 
převoz extrémních ruských revolucionářů s Le111n~;n, v cele do 
U. k přes Německo v pečlivě uzavřeném želez111c111m vagon~ 
.k\.. us a v v' v v k v II 
a podporovalo podvratnou jejich činnost o~,enez1te :- pres oc , 
také do říše "bázně boží a dobrých mravu . Ostatne ohlas rus ke 
revoluce byl i v Německu patrný již ~. I9}7· ., . ", . 

Ted také v Německu se r. I917 )asne pro)evl1a,v111tr111.kns~, 
ač tu nI venek probíhala méně hlučně než v zeml~h ,Spo]encu~ 
zejména ve Francii a v ItalE. Nehledě. k vvzpom.em~.te na~ade.~ez~ 
lidem, uplatnila se krise v ,rozporu meZl pr,~dstav1teh mOCI pol1t1cke 
a vojenské, zejména meZ1 říšským kanclerem ,Bethmannem-Holl
wegem a. německým hlavn~m .~ta~em s ~e~e~~ly ~udend~rffe~ a 
Hindenburgem v čele, za 1111111Z stala znacna cast nemeckych vOJe-
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vůd~ů, .generálů a vyššího důstojnictva vůbec, jakož i německá 
~dmu~hta, v~d~ná admirálem Tirpitzem. Německé nejvyšší vo
le~ske vvele~l ~1 o~obovalo rozhodování i ve věcech politických, 
Je~ c~;el~ vvest1,neust~pnou va tvrdou p,ěstí až do úplného "němec
keho vltezstv1, ktere by Nemecku pnneslo nadvládu nad světem 
a žádalo, aby jen jemu příslušelo vyřknouti konečné slovo o mír~ 
a válce. . 

Nebyl to snad jen pouhý spor kompetenční. Bethmann-Holl
:,veg;,. na .r:ěhovž ~ V:ídn~ nal~hal h,r .. C:ernin z vlastního presvěd
cem1 Z presvedcem sveho pana, CItJI, ze neustálé lomozné harašení 
němec~ého. meče ?-ení ~a pro~pěch Německa, a přál si proto jisté 
umírnenost1. Take v nemeckem parlamentu se vytvořily dva tá
b?ry: t,ábo~ umírněných, jenž chtěl brzkému míru a žádal, aby 
val:cne ~ozadavky Nemecka nebyly přeháněny (v popředí tohoto 
smeru stal poslanec M. Erzberger), a tábor válečných radikálů 
který odmítal jednání o mír jako předčasné~ dokud by Dohoda ne~ 
~yla úplně poražena a nucena přijmouti bez odporu ("kniend und 
hegen~") v~ech~y př~pj~té ~ožadavky německé válečné strany. 
SoubOj meZ1 obema temIto tabory se skončil vítězstvím válečné 
strany, vítězs:vím v~jáků nad politiky. Sice v německém parla
t-r:.e~tu ~yla -: cervenCl r. I917 odhlasována resoluce, že si Německo 
preJe muu, Jenž by byl sjednán obapolnou dohodou a nikoli násil
ným diktátem, ale současně byl nucen opustiti své místo Bethmann
Hollweg, jenž byl nahrazen nástrojem vo;áků kancléřem Michaeli
sen: a posléze (v listopadu r. 1917) kancléřem Hertlingem, který 
take nakonec upadl v úplnou závislost na vrchním vojenském veli
telství. 

Váleč.~é straně vedle ponorkové války se stal hlavním argu
:ne~te:n J1stého německého vítězstvi rozval a zánik ruské fronty, 
Jen~Nemecku umožňoval vrhnouti na západní bojiště velké množ
St;l ~o;ých posil a zvdrtiti, jak se zdálo, vojsko Dohody. Vítězství 
val~cne ost:~n~ v Nemecku se dotýkalo ovšem velmi podstatně 
Sp~]encu, Jlm~ bylo patrno, že za takovéhoto stavu přijatelný mír 
s Ne:neckem Jest nemyslitelný. Proto tím spíše byla Dohoda na
klonena myšlence uzavříti separátní mír s Rakouskem- Uherskem 
a tak Německo osamotiti. Leč následky vítězství válečné strany v Ně-
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mecku uplatnily se promkavě také v Rakousku-Uhersku) které se i s císařem 
Karlem octlo úplně v područí německého nejvyššího vojenského 
velení a k separátnímu míru s Dohodou se neodhodlalo. S tím pak 
nerozlučně souvisel i úspěch československého odboje a vítězství 
jeho programu: rozbití Ra
kouska- Uherska a samostat
nost československého národa. 

Nové jednán! o seperátn! m!r 
mezi Dobodou a Rakottskem-Uber
skeJJZ) k němuž došlo ke konci 
podzimu roku 1917 na podnět 
předsedy anglické vlády Lloy
da George, ale bez účasti F ran
cie a Ita1ie, bylo výsledkem 
těžké vojenské a politické kri
se v táboře Spojenců, jež vy
vrcholila právě ke konci roku 
1917, po porážce Italie u Ko
baridu a po vítězství bolševiků 
v Rusku. Po předchozím do
rozuměni se sešel v Zenevě 
18. prosince 1917 a ve dnech 
příštích důvěrník Lloyda Ge-
orge, známý nám již generál Prokop Maxa, 

Smuts, s hrabětem Mensdorf- člen "Odbočky čsl. národní rady na Rusi", 

fem-Poui1lym, důvěrníkem 
hr. Czernina, aby si nezávazně vyměnili názory o možnosti brzkého 
míru. Anglické stanovisko bylo protiněmecké a austrofilské. Ge
nerál Smuts rozhodně odm.ítl Mensdorffův, po případě Czerninův 
návrh, aby bylo se strany anglické zahájeno též jednání s Němec
kem ale zdůrazňoval možnost zvláštního míru mezi Rakouskem-, 
Uherskem a Anglií, ovšem Rakouskem- Uher~kem, které by po
skytlo svým národům dalekosáhlou samosprávu a přetvořilo se 
vlastně ve svaz národních států; podmínkou o vnitřní přestavbě 
habsburské monarchie chtěla se Anglie zhostiti slibů a závazků, 
které byla dříve dala utlačeným rakousko-uherským národům. 
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Ačkoli hr. 1\íensdorff hned prohlásil, že se Rakousko- Uhersko 
nemůže za války odděliti od Německa a uzavříti separátní mír, po
kračoval Lloyd George přes to v pokusu, zda by přece jen nebylo 
možno odlákati habsburskou říši od spojenectví s Německem a vy
řaditi ji z počtu nepřátel. Dne 5 . ledna 19 I 8 pronesl předseda anglické 
vlády důležitou řeč, vníž vytkl válečnécileAnglle, mezi nimiž nanej
přednějším místě bylo zničení německého militarismu, bezpodmí
nečné vrácení Alsaska-Lotrinska Francii a přeměna dosavadních stát
ních poměrů v Evropě podle zásady sebeurčení národů. Při tom však 
současně prohlašovalo Rakousku- Uhersku, že anglická vláda nemá 
v úmyslu je rozbítiaže si jen přeje) aby jeho národové obdrželi v de
mokratickém duchu skutečnou samosprávu. Prohlášení předsedy 
vlády bylo pak potvrzeno a doplněno o tři dni později, S.ledna If)I S) 
prohlášením presidmta Wilsona) jenž shrnul válečné cile Dohody v po
věstných čtrnácti bodech. Jejich desátý bod se tý kal budoucnosti habs
burské říše: "Národům rakousko-uherským, jejichž místo v řadě 
národů přejeme si zabezpečeno a zajištěno, měla by býti poskytnuta 
nejsvobodnější (podle textu, známého tehdy v Rakousku- Uhersku: 
,první') příležitost samosprávného vývoje." Také Wilson byl dlou
hou dobu příznivě nakloněn Rakousku- Uhersku, maje o něm stejně 
nesprávné představy a informace jako značná část státníků ostatní 
Dohody. Bylo to patrno již z toho, že Amerika vypověděla Rakou
sku- Uhersku válku teprve ke konci r. 1917, při čemž \"X!i1son pro
hlásil, že si nepřeje lLonarchii oslabiti nebo přetvořiti. 

Byla to těžká chvíle pro náš zahraniční odboj, jehož dosavadní úspěchy 
se zdály býti krajně ohroženy. Byla to chvíle tím těžší, že současně 
dorráci odboj vyřkl slavnostně Tříkrálovou deklaraci, o níž bude 
ještě řeč, první své veřejné a nekompromisní revoluční slovo. Ale 
další jednání hrozící nebezpečí zmirňovalo a posléze odstranilo 
úplně. Dne 24. ledna I918 odpověděl hr. Czernin na čtrnáct bodů 
Wilsonových, vyslovuje souhlas v otázkách všeobecných) zatím co 
o otázkách konkretních mluvil zdrželivě a odmítal podrobně ozná
miti mírové podmínky Rakouska- Uherska; poskytnutí svobody 
rakousko-uherským národům prohlašoval za vnitřní věc monar
chie. Na Czerninův projev odpověděl pak Wilson 11. února 19 18 . 
Prohlásil, že nedostačí dohoda v některých sporných bodech, 
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nýbrž že musí býti učiněn konec vojenské diktatuře v Německu a 
dána svoboda utlačeným národům. " 

Těmito veřejnými projevy Llbyda ?~07ge, preSIdenta Wlls~na 
a hraběte Czernina v prvních dvou meslclch r. 1918 se zakonco
valo údobí mírových pokusů, které 
započalo tajným jednáním prince Sixta: 
Nevedlo ani k míru všeobecnému am 
k míru separátnímu. Třebaže ještě po
zději došlo k pokusům o mírové jed
nání, přešla jiŽ poslední cbvíle, kdy se Ra
kousko-Uhersko moblo snad ještě zachrá
niti separátním J1JírellJ; jejž mu nabízela 
Anglie. Podmínky, za kterých byla by 
habsburská monarchie dosáhla míru, 
znamenaly ovšem úplný přelom v do
savadní její vnitřní i zahraniční poli
tice. Způsobiti tento přelom neodvážil 
se ani hr. Czernin, ani cisař Karel. Bylo 
to vůbec nad lidské síly. Rakousko
Uhersko bylo příliš pevně připoutáno 
k válečnému vozu německému, aby se 
mohlo od něho odpoutati, a nemělo 
zase tolik sil, aby sneslo tvrdé údery, 
jež mu válka zasazovala. Již od počátku 
války, jak prozíravým svým zrakem 
viděl Masaryk, se vznášela nad Ra- R. DqljakoPaethon 

kouskem- Uherskem zlověstná zname- (v divadelní hfe Oto Theera). 

ní smrti, která nebyla jen výsledkem, . v 'v, 
stavu válečného nýbrž dlouholetého VyVOle predvalecneh?, Ra
kousko- Uhersk; nemělo ani mravnich ani hospodářských s~l, ab~ 
válku vydrželo, a jeho vůdčí státníci to vV ro~hodné C~1Víh. bud 
nepoznali, nebo rozpoutaná hn~tí ,pod~enovah, Pod~en?v~h z::
jména živelnou moc demokrat1ck~ ~yslenky sebeur?em narodu, 
proti níž stavěli hráze tak chatrne, z~ se pod p~vm~ d?teke~ 
hroutily a naopak vzbuzený odpor posllovaly. To Jasne ukazal vy
voj československého odboje doma. 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 50. 



V ČESKÝCH ZEMÍCH 

V DRUHÉ POLOVICI ROKU 1917 

"Bylo to v létě r. 1917. Pražská aprovisace doklepávala. Nikde 
nic. Hlad se neodbytně vtíral do osiřelých, prázdnotou a smutkem 
čišících domácností chudiny. Kdekdo mučil svou ustaranou hlavu 
přemýšlením, kde a jak sežene kus toho žvance aspoň pro ty děti. 
Lahůdkáři a velkoobchodníci měli sice dosti zásob, ale ty byly 
pečlivě ukryty a přístupny jen těm, kdož platili zlatem. Nezbývalo, 
než výpravy na venek za trochou mouky nebo brambor. Ale kam? 

Vzali jsme na záda tlumok - já, paní V. se sestrou a přítelkyní 
- koupili nazdařbůh lístek do Celákovic a jeli. Ve vlaku plno 
zbědovaných postav, jedoucích Za týmž cílem jako my. Všude po
nurá, stísněná nálada. ,Kdy jen, pro Krista Pána, bude tomu trá
pení konec?' šeptá bojácně zedřená padesátnice v dřevěnkách 
k svému sousedu se zarudlýma, chorobnýma očima, jenž držel 
v zubech vyhaslou dýmku. ,Kdy? Dokud budeme takoví berani, 
jací jsme dosud, tedy nikdy. Jako dobytek se necháme vodit na 
jatka pro nic za nic a prevíti, nažraní ulejváci, se doma po kavárnách 
válejí,' ulevuje své zlosti soused, hledaje marnč po kapsách špetku 
tabáku. 

,Pst!' napomíná ho k opatrnosti protějšek. ,Stěny mají uši!' 
,Ale ať, však je to pravda. Ať si mne zavřou nebo voběsej. Mám 
pojít tak nebo tak,' rozčiluje se soused. Přichází p1ůvodčí a hovor 
útichne. Ticho pak převládá až do Celákovic, kde vystupujeme. 

Výpravy se rozcházejí různými směry. My jdeme kus městem 
a pak na sever, do polí. S hladOVým žaludkem táhneme se, podobni 
stínu, polními pěšinami vlevo, vpravo, kde jen spatřujeme sedláka 
na poli, ale všude jsme odbýváni. Nechtějí prodat nebo čekají vy
sokou nabídku. Potkáváme smutné tváře vracejících se brambo
ráhl s prázdnými tlumoky a ti všichni na nás: ,Máte to marné! Nic 
vám neprodají. Už mají těch papírových hadrů dost, nestojí o ně!' 

Jdeme však přece. Snad budeme mít štěstí my. Dává se do 
deště. Prší drobně, ale vytrvale. Chlad prochází tělem. Uhýbáme 
stranou k lesu, kde zahlédli jsme u brambořiště sedláka s povozem 
a pluhem. Rozbředlým blátem jdeme k němu a zkoušíme své 
štěstí. Sedlákovi se nechce. Dělá, jako by nerozuměl. Pros by na 
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YI neplatí. Nel' de to' mračí se. ,Vidíte, že prší. Zrovna ~e ne 10 " hl . Y Y N 
h t ' domů.' Jednu brázdu byste snad mo jeste vyorat. le c ys am, " 
Ta' m to neudělá vždvť to nechceme zadarmo - proslm znovu a 

"\ '- 17 Y Y • dl' 1 ohlížíme se po plných, svázaných pytlích. '.onecne Sl se a," ne-o 

ObdělálJál1í bramborového pole lidskjm potahem (jaro I9 If:). 

chává říci a vyorává brázdu brambor a my je sami vybíráme z maZ
lavé hliny a házíme do koše. Brambory jako oř~chy - ,ne větší: 
Každému deset kilo - a dost. Marně pros1me o VIce. Platlme za ne 
deset korun - pro nás peníz veliký, sedláku však ja~w by neb~l 
ničím. Nastavuje dlaň a tváří se, jako by to dělal z mllostl. V n~
prsní tašce, do níž peníze schovává, vidíme plno bankovek. KolIk 
bylo dnes tady těch hladových ubožáků!, v, , vy" 

Nastupujeme zpáteční cestu. Nohy se nam botl do blata a tyezko 
se vytahují. Ale ať, jen když máme brambory! Jdeme ponekud 
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uklidněni, čím blíže však k nádraží, dm větší jevíme starost. Jen 
aby t~m r:ebyli č~tníci. a nevzali nám to! V čekárně, kam jsme se 
utrmacenl vkradlI, stoJíme úzkostněa vyčkáváme příjezdu vlaku. 
Konečně je tady. Zrovna v nejvyšším okamžiku. Neboť sotva 

Boj "bramborářti" o místo l)e daktl (podzim r. I9 I 7 J. 

jsme skočili na plošinu vozu a vlak se hnul, zaleskly se na peroně 
bajonety. 

Všude natřískáno. Nikde ani hnutí. Průvodčí všoupl nás do 
uličky sousedního vozu 1. třídy. Jako na posměch dva kontrasty: 
Na tlumocích s trochou brambor my - mrzáci - a těsně vedle 
nás, v uzavřených kupé na vypolšt:i:řovaných sedadlech břichatí 
váleční zbohatlici, nevědoucí ničeho o strastech a výpravách za 
aprovisací ... " 

"Prosincový večer r. 1917. Těsně před vánoci. V Dlouhé třídě 
(Praha L)před pekařským krámem fronta. Zítra ráno prý bude chléb. 
Zítra? Ano, zítra. Stá valo se předtím bodinu před otevřením krámu 
ve frontě, ti však, na které se už nedostalo, přišli po druhé dřívea 
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zase ti, kteří tentokráte nic nedostali, přišli napříště o mnoho dříve, 
a tak se to stále stupňovalo, až bylo třeba tvořit ~rontu hned zvečera. 

Bylo nutno, abych si také zajistil místo. Zaludku se zachtělo 
chleba, třeba to byly boby, kaštany a plevy. Hlt černé hořké kávy do 

Z galerie pražskjch apro/Jisačních "jrol1l" za války (S mfchov). 

sebe a již ubíhám po schodech dolů na ulici a stavím se do fronty. 
Vedle' mne kamarád V. Doma jsme nechali vyřízení, aby nás k půl
noci vystřídali. Venku zima. Těžko jí vzdorovat s hladovým. ža
ludkem a v nedostatečném obleku. Mnou se ruce, dýchá se do nlch, 
přešlapuje se. Tu a tam zazáří u úst ohníček cigarety. Nejhůře je 
ubohým dětem, jež se tu postavily a jež přijdou matky vystřídat. 
Choulejí se tu, chudinky, do děravých kabátků a ani nedutají. Mu
čedníci! Jde kolem strážnik a marně vybízí k rozchodu, aby se 
přišlo až ráno. 

O půlnoci fronta vzrůstá na 300 hlav. Vystřídáme se a ke druhé 
hodině přicházíme znovu. Frontu jsme shledali rozházenou. Způ
sobili to ti, kteří přišli naposled a drali se dopředu. Nastal hluk a 
teprve po velké námaze se podařilo frontu dáti jakž takž do pořád
ku. Zdlouhavě vleče se čas. Každé odbíjení na věži zdá se věčností. 
Myslí táhnou představy teplého lože, mezitím co zima zachvívá 
úchouleným tělem. Psí život! Ráno, když ulicese probouzej i, fronta 
opět rozházena. Přichází strážník a ulOvná vá ji. Pro hluk není 
slyšet ani slova ... 

Hluk a zmatek, který nepřestává, dokud nezakročí strážník 
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Konečně odbíjí šestá a otvírá se krám. Zkřehlí frontaři vcházejí 
po osmi a oddázejí s drahocenným pokladem - bochníčkem 
všelijak uhněteného, hořkého chleba, jemuž obětovali 8 hodin 
čekání. J de to dosti rychle. Padesát čtveřic už přešlo. Ještě dvě 
a přijdeme na řadu my. Vtom - jsem už u samých dveří _ 
hlásí strážník: ,Vyprodáno!' 

Hořkost, ještě větší než chová chléb, svírá naše hrdlo. Chce se 
vám vzkřiknout cosi revoltujícího, ale není více sil. Jako by nás 
byl V té chvíli někdo podlomil. Pližíme se domů jakoby obtíženi 
hříchem. Co jen řeknou doma?" 

Tyto dva obrázky poskytují poučný výhled do nezměrné bídy, 
která se r. 1917 dostavila ve výživě obyvatelstva, zejména měst
ského. V prvních dvou letech válečných byly spotřebovány zbytky 
předválečných zásob, které pomáhaly udržeti stav výživy přes 
všechn y nedostatky na jakž takž snesitelné výši. R. 1917 však 
těchto zásob již nebylo a nadto polní úroda toho roku byla pro 
dlouho trvající sněhy a sucho chatrná, takže přísné rekvisice po 
venkově vydaly jen asi 60 procent stavu Z předešlého roku. Na tom 
nic nemohl změniti nový J)Uřad pro v)ÍŽivu lidu") jenž byl zřízen 
v prosinci r. 1916 a hned v lednu r. 1917 byl přeměněn na mini
sterstvo zásobování, v jehož čelo byl postaven plukovník HOfer. 
Nedostatek potravin byl katastrofální. Kvantum úředního přídělu, 
jež již před tím nedostačovalo, bylo opět sníženo, ale rovnováhy 
ve výživě nebylo dosaženo ani na papíře, ač se ho na přerozličné 
aprovisační vyhlášky, poukázky - různé ty chlebenky, tučenky, 
mas enky, tabačenky atd. atd. -, na soupisové, sklizňové, rekvi
siční, osevní a mnohé jiné formuláře spotřebovalo ohromné množ
ství, takže se ho počalo přes to, že se jeho jakost neustále zhoršovala, 
nedostávati pro tisk ostatní, zejména pro noviny (nucené omezo
vání oposičního tisku vítala ovšem vídeňská vláda s radostí). 

V širokých vrstvách městského lidu, mezi dělnictvem, úřed
nictvem jakož i drobnými živnostníky a obchodníky, stalase nedosfa
fečl1ávjživa (podvýživa)obecnýmzjevema trpěly jína prvním místě 
děti. Následek toho bylo všeobecné tělesné vysílení, končící nezříd
ka smrtí, a po vážlivě byla snížena odolnost vůči nemocem, které 
si vyžádaly strašlivých obětí, zejména tak zvaná španělskd chřipka. 
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Podvýživou klesala také pracov~~ výko~nost)akv fys~ck~J ;~1~ i du
ševní. Zvýšení platů, mezd a vyzlVovacl:h ,pnsp~vku: treoaze p<:~ 
hltilo velké sumy peněz, bylo nedos~at,ecne, ?onevadz c~.ny Z~OZI 
a jmenovitě potravin ve volném (talnem ovsem) prodeJi dosahly 

Z galerie pražsk,jch aprovisaéních "front" za války (Libe/í, fronta l1a 11ljdlo) 

závratné výše řáděním řetězových obchodníků, keťasů. Městský 
lid podnikal v přeplněnýcl: :lacíc~, jeji;hž o~ma byla vytlučen.~ ~ 
jejichž lokomotivy tu chvIIt pro spatne uhll nebo nevyhovuJ1cl 
opravy následkem nedost~tku ne~o špat~é j~kosti potřebn~ho ~a
teriálu musily zastavovatI na tratI, hou/ne vjpratJ..)' zapotravmamz na 
venkov) batohové zásobování, třebas bylo (nebo aspoň podle před
pisu mělo býti) přísně stíháno četnictvem ,a policejními orgány, 
bylo zjevem obecným. Byla to doba zo~faleho shon,: za mo~k?u, 
mlékem chlebem a bramborami, ktera zanechala 1 v dnesnlch 
vzpomí~kách nezahJaditelné stopy. Nakonec pak :r.en,kov, je~~ 
byl zaplaven penězi, za něž nebylo pro nedostatek Jlneho ZbOZl, 
sťrojů atd. co užitečného koupiti a jejichž kupní síla den ode dne 
klesala, viděl nejraději obchod výměnný; šatníky a prádelníky 
městských rodin se prázdnily a jejich obs~h by!.~měňo;án z.a r:ě~ 
kolik kilogramů mouky a brambor, a po nlch pnsly na radu 1 veCl 

79 1 
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luxusnější (dobrým platidlem tehdejším byl také cukr, tabák a 
petrolej). Stejně pak jako krámy s potravinami byly žalostně vy
prázdněny i krámy s jiným potřebným zbožím. Všude panovaly 
jen "náhražky", "ovocnými" zavařeninami počínajíc a papírovými 

Z galerie pražskfch aprovisačnich "front" za zlálky. 

šaty končíc. A z tohoto zoufalství mravního a fysického, z této 
hladové bídy milionů obyvatelstva tyla nová vrstva válečných 
,,:(eťa~ů", která své ohromné zisky utrácela v pustých a nákladných 
za~~vach. ?<?savadní společenský, hospodářský a mravní řád se 
vyslnoval uplně z rovnováhy. 

,;Na u~icích, ve vlacích, v hostincích - vypravuje ° těchto 
dobach nazorně rolník J. Muller - všude se hlavně mluvilo 
o jídle, jak je sehnati. Mimo úřední příděl hleděl si každý opatřiti 
koupí od výrobců potraviny. Nejprve v nejbližším okolí, a když 
toto, hlavně o~o1i velkých měst, bylo brzo vyjedeno, byly nastou
penyony dostl daleké cesty ,za aprovisací'; od venkovanů zváni 
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lidé, potraviny hledající, ,aprovisáci'. Když pak úřední příděl po
travin úplně selhával, v celých proudech lidé z měst a pohorských 
krajů ,aprovisovali'. Pověstný ,ruksak', batoh na zádech, puto
vali ,aprovisád', sehnuti pod tíhou břemene, se strachem a obavou, 

Aprovisační proddj sjra před Staroměstskou radnicí v Praze za války. 

aby veřejné orgány jim nezabavily mnohdy těžko získan.é potravi
ny, k nádražím nebo v celých t.~upác~odvnádraži do ~~d111. ~d~ se 
teprve poznalo, co vše podnikne clovek, aby ukopl palC1veh~ 
červa hladu. Lidé nošení břemen i těžké práci nezvyklí, vlekl! 
břemeno 5 0-60 l~g kolik kilometrů cesty k nádraží. Šli v ~?ci, 
i za nepohody, po špatných cestách, zpocení a utrmáceni mU~lh na 
mrazivém větru odpočívati, a když dospěli ke dráze, čekala Je :e: 
libí svízel. Vlaky byly přeplněné, a stálo ~no.ho námahYv.dobý~l Sl 

ve vlaku místa. Utrmácené tělo nemělo Sl a111 zde OdpOC111out1 -
musilo se většinou v přeplněných vozech státi. Konečně, pro
klouznuv prohlídkami na nádražích, octl se ,aprovisák' doma. 

793 
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,V krajj' pro obtíže se semletím dalo se získati většinou pouze 
obilí. A nyní nastalo nové putování proměniti obili v mouku. 
Když však mlynáři se v pravém slova smyslu s ,aprovisáky' o obilí 
dělili, bylo toto semíláno doma na domácích ručních šrotovnících. 

Aprovžsační husy (NěJJJed;ý Brod). 

Co potu a námahy bylo nutno vynaložiti, než se kýžené sousto 
octlo v ústech. Byly i případy, že pšeničné zrno bylo vařeno celé 
~ tak požíváno. Ba i potravina tak odporná jako vikev a koňské boby 
Jedly se uvařené a, co nejhůře, málo aneb vůbec nemaštěné. 

V ~k?li P~ahy, jakmile brambory jen trochu odrostly, celé zá
stupy h~l ~ydavalyse .do okoli Lysé a Celákovic, čekajíce na polich, 
ane~~ .vetslnou s~n:Y 1 brambory vykopávaly aneb vyorané sbíraly, 
o?vazlly, a zaplatlvse, s I:0le odnásely. A jaké ceny se platily za I kg 
t~to potravy - korunu I dvě. Celé vlaky byly těmito ,bramboráři' 
preplněny, na nádražích docházelo k hlučným scénám, bud že pře
plněné vozy nemohly všech pojmouti, nebo některému horlivci 
napadlo plniti vládní nařízení a chtěl jim potraviny zabavovati. 
Trval stále zákaz soukromého zásobování, avšak nouze lámala veš
ke~é příkazy, ~akže byio mlčky trpěno. Brzy však se při družili 
k lidem. potravIn opta vdu potřebných překupníci a obchodníci. 
Bohatí l1dé pohraničních krajů byli stálými odběrateli těchto ke
ťasů' .. Tito se stali pravou pohromou pro ,aprovisáky' vůbec. Oni 
to bylI, kteří cenu potravin vyháněli stále do výše. Vysláni a smlu-
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veni s boháči, kteří od nich potraviny nakupovali, neohJíželi se na 
cenu neboť těmto jejich patronům neublížilo, zaplatili-li za I q 
pšenice i 800 korun. S nimi pak konkurovati musili i ostatn!, statky 
pozemskými méně obdaření, ba i chuďasové, na práci svých rukou 

"Frollla" hladové pmž.rké mládeŽe (před kuthJ'l1í "Ceského srdce"). 

odkázaní. Ten a ten dal za kilo tolik a tolik, a hrabivost lidská, jež 
za války také slavila hody, žád~la tutéž.7en~. i od 0J?:-~vdov?ho 
chudasa. Válečná lichva tu vybUjela v beJh neJJedovateJs1. Slaba tu 
byla ochota a dobrá vůle jednotlivců, dáv~jících své v1.robky, za 
maximální úřední ceny i soukromým zásobItelům. Bylo ]lch malo, 
potřebných však tak mnoho. 

Poklesem ceny peněz a nemožností, nakoupiti za ně věci po
třebné pro domácnost, klesala ochota u zemědělců za peníze pro
dánti. Přišel tu k platnosti opět starodávný způsob obchodu,.ob
chod výměnný. Nejprve ,z hor' počali nositi výrobky texulní, 
látky na" šaty, plátna atd., vyměňovali je za mouku, obilí, máslo, mák 
i jiné jedlé věci. Zároveň se ustálil způsob, že výměna se dála na 
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základě cen předválečných. Příkladně: pšenice se čítala za 24 haléřů 
kilo a metr látky na výměnu za cenu před válkou; uznati dlužno, 
že tento způsob obchodu neměl v sobě onoho lichevního ostří, 
jako kupování obilí za vysoké ceny. Zel, že i v něj se vmísily prak-

tikv smutné a hodné zavržení. 
Zb~ží, jež se přinášelo na vý
měnu, bylo ponejvíce nakou
peno, což bylo v horách, kde 
oděvní průmysl je tak četně 
zastoupen, snadnější, a částeč
ně bylo přivezeno ze skladu 
bohatých německých fabri
kantů, kteří je dávali svým 
důvěrníkům, aby v kraji za 
ně opatřili potraviny. Mnohé 
rodiny neměly peněz a přece 
chtělya musely jísti. Tu sáhly, 
dohnány nejkrajnější nouzí, 
na své zásoby prádla a šatstva, 
aby si zaopatřily k ukoj ení hla
du potraviny. Patři to k nej
truchlivějším zjevům války. 
Rodina se nasytila, ale mrzla. Rekv!rované zvony Z Polné v Čet"hách Cl okolí. 

I náš kraj, od Prahy dosti 
vzdálený (Královéměstecko), 

byl zabrán do okruhu postranního zásobování obyvatel hlavního 
města Cech. Kdežto ,horáci', jak již:řečeno, přinášeli nejvice látky na 
výměnu, pražáci přinášeli ponejvíce různé zboží : koření, mýdlo, pe
trolej, ozdobné i luxusní předměty; jednu dobu byly jejich hlavním 
výměnným předmětem emailové hrnce. Ty snad všechny z Prahy 
vyvezli. Velmi cenným výměnným zbožím pro všechny ,aprovi
sáky' bylo kuřivo. Kdežto ,horáci' přinášeli hlavně pašované říšsko
německé doutníky a cigarety, Pražá,c1 nabízeli výrobky rakouské 
tabákové režie. Jako pti všem, vyskytly se i v této věci podvody a 
nesprávnosti s obou stran. Spatná váha nebo jakost potravin s jedné 
strany, špatné zboží, hlavně vším možným plněné cigarety se 
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strany druhé byly obvyklým podvodným trikem. Vyprávělo se 
io falešných penězích, jimiž za obilí bylo placeno. Vokoli drah celé 
tlupy ,aprovisáků' přepadaly bramborová pole, a vybravše brambo
ry, prostě zmizely, takže k zabráněni těchto nešvarů musily vo
jenské hlídky patrolovati v polích." 

A také ostatní nárok)' státu na občal1-
st/JO se stupňovaly a stávaly nesnesitelnými 
- i pro ty, kteří nebyli naplněni revo
lučním smýšlením jako český národ. 
Patero nových dOlllobraneckjchprohlídek 
přivedlo znovu před odvodní komise 
všechno mužské obyvatelstvo vojen
skou službou povinné (od 18-5 0 let, 
ročník 1899-1867). Vzázemísepodo
bala v těchto dobách rakouská armáda, 
oblékaná v nejhorší hadry a špatně ži
vená (počaly se již vyskytovati případy 
žebroty vojáků), spíše houfu tuláků a 
ani na frontě, kde vojáci byli oblékáni 
do nových polních uniforem, vyrobe
ných z kopřiv, nebylo o mnoho lépe. 

Novými třemi l'álečnjmi půjčkami RúžeJiO Sl'obodol'á. 

rozmnožila rakousko-uherská říše opět 
podstatně svůj vnitřní dluh. Ke konci listopadu a na začátku pro
since roku 1916 byla upisována pátá válečná půjčka, v květnu a na 
počátku června. roku 1917 šestá a v listopadu roku 19 17 sedmá 
(barevný snímek plakátu: "Upisujte pátou válečnou půjčku", 
k tomuto dílu připojený, jest příznačným dokumentem revoluční 
nálady českého národa a zároveň dokladem smělé odvahy jeho 
autora, malíře Hanuše Svobody, jenž svůj obraz položil v zřejmý 
protiklad k tomu, čemu měl sloužiti- český lev a moravská orlice 
stejně jako četvenobilé žerdě na modrém pozadí byly příliš vý
mluvným symbolem, aby unikly nevítané pozornosti rakouských 
úřadů; vskutku také byl plakát na pokyn vojenského velitelství 
pro své státoprávnické vlastenectví české zabaven). Šestou váleč
nou půjčkou dosáhla částka, vybraná válečnými půjčkami, výše 34 
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miliard rakouských korun; z toho byly v rakouské části monarchie 
ur:sá~y 23 x:::iliardy .. ~(e konci r. 191? dosáhl rakousko-uherský 
statm dluh vyse 55 mIlIard. A k tomu lIs "Rakousko-uherské ban
ky" neustával chrliti miliardy nových papírových peněz. Novým 

předmětem zájmu rakouské 
vojenské správy se staly v těch
to dobách Zl)O~)!) které byly k 
válečným účelům rekvirová
nya roztavovány; při tom zcela 
zbytečně, jak se ukázalo, vzalo 
za své i nemálo zvonů, vzác
ných svou starobylostí i umě
leckým provedením. 

V hrozných těchto dobách, 
kdy množství chudého české
ho lidu bylo vydáno všanc ne
výslovné bídě a hladu a kdy 
k nes četným dosavadním obě
tem, jež si vyžádala válka a 
česká fronta proti Rakousku, 
hrozily přibýti nové nesčíslné 
oběti nejnevinnější, zubožené 
děti a jejich k smrti utýrané 

Adolf Proktipek. matky, vzchopil se národ na 
, '",. ,obr~n~. Jako tolikrát před-

t1~, bylI nym o~kaz~n Jen na sve vlastm SIly, na svépomoc. A jako 
dnve, tak 1 nym se Jeho obětavost, kterou Dokládal za svou ná
rodní a lidskou povinnost, projevila účinně . .LŠlo především o zá
chranu dětí a vyl:ladovělého obyvatelstva města Prahy, v němž 
n.edost~:ek potrav1n bŽI. nej,:?~ši a oběti podvý~ivy n.~jčastější. Za 
tIn;to ,uce~em se vytvonh v nJnu r. 1917 orgamsace, pž se dostalo 
krasneho Jména: )JCeské srdrl'. Přípravný její komitét v němž se 
sešli zástupci význačnějších politických stran, českého' spisovatel
stva a českýc~ žen - prof. MUDr]. Deyl, G. Habrman, A. Jirá
sek,. J. Holecek, V. Klofáč, dr. K. Kramář, A. Podlipná, dr. J. 
Prelss, AdoJfProkůpek, dr. J. Scheiner, A. Švehla a Renata Tyr-
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šová -, obrátil se 25. října 1917 k české veřejnosti s lapidárním 
provoláním) které vyšlo Z pera spisovatelky Růžen)' ~l)obodové: .. ,. 

V dálce září nám země zaslíbená, ale meZI dneškem a )eJlml 
svě;iy leží řada temných dní, plných strádání, jimiž nutno projíti a 
jimiž nutno provésti národ. Ná
rod jsme my všichni: chudí i bo
hatí, sytí i hladovějíci. Nikdo se 
nemůŽe nasytiti tím, co státu pro 
nás zbývá. Kdo nemá příjmů ani 
úspor a nemůže si koupiti potra
vin, umírá hlady. 

Ceské dítě usíná a umdlévá 
ve škole hlady a jeho poloodčná 
a hladová matka prostává mrazi
vou noc na nekonečné frontě, 
aby získala sousto jídla, které jen 
o chvili prodlužuje umírání její 
rodiny. 

V Praze se utvořil národní 
Odznak "Českého Sl'dc/'. 

pomocný výbor, složený z mužů . v 

všech strana zástupců českých spisovatelů a českých žen, Jenz vzal 
na sebe veliký úkol: vyburcovati českou veřejnost k záchraně umí
rajícich a trpících. Proto si dal jméno; ~ ~eské srdce:. národní v~bor 
pomocný'. ,Ceské srdce' hodlá rozv1ř1tl takovou zlvelnou svepo-
moc, jakou vyvinul český národpo.z~áz~ Nár?~np:lvo di~adl~!. A d~~: 
běží o víc! ,Ceské srdce' chce cehtl zkaze tlSlcu ceskych ZlvotU. v 

Úspěch" Ceského srdce" byl zajištěn tím, ž~e se mohl pe;~e 
opříti o český venkov, jehož vůdce, An~onín Svehla: pro~11asll: 
"Nesmí býti českého člověka, který by umual hlady v te ?obe, ~dy 
jiní čeští lidé mají ještě co jíst~. Bu~e-,li ~ám. hla~ovětl, v mUSlme 
hladověti všichni ale nesmí býtI meZ1 naml na Jedne strane hladem 
umírajících a na 'druhé straně nasycených!" V čelo prvního vý
boru "Ceského srdce" byl postaven jiný předák českých země-
dělců, Adolf Prokůp~k. v' "'~ v , 

"Ceské srdce", Jehož cmnost v smutnych doba~h,valecnych 
zůstane vždy zapsána zlatým písmem, rozestřelo \Telml zahy hustou 
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síť své blahodárné působnosti nejen v Cechách, nýbrž zčásti i na 
Moravě. Jeho podpora se stala věcí všech. Rozmanité byly pro
středky, jimiž" Cesk:é srdce" získávalo peněžité prostředky, aby 
mohlo nasytiti tisíce hladovějících rodin, poskytnouti jim nejnut-

Jíde/ua "Českého srdce" v Praze. 

nější prádlo, šaty a obuv a trochu uhli, otevříti své útulky ("krby") 
a kuchyně. Tisícové podpory přicházely od českých peněžních 
ústavů, české spolky přispívaly ze svého spolkového jmění nebo 
pořádaly zvláštní sbírky a nesčetní jednotlivci, boháči i chudi děl
níci, odevzdávali peněžité dary. Býti podporovatelem" Ceského 
srdce" a nositi na kabátě jeho charakteristický odznak pokládalo se 
za čestnou povinnost, jíž se nikdo nevy hýbal. Ve prospěch" Ces
kého srdce" byly konány rozmanité umělecké akademie, divadelní 
představení, národní slavnosti a výstavy (autorem plakátu umě
leckého večera, pořádaného 29- dubna I 9 I 8 ve prospěch" Ces
kého srdce" Občanskou besedou v Praze VII., jehož barevný sní
mek jest přiložen k tomuto dílu, byl p. Jar. Vodrážka, prof. v Tur
čanském Sv. Martině). Sbírek pro "Ceské srdce" účastnili se hor
livě také čeští vojáci na frontě, dokud jim to nebylo zakázáno _ 
rakouské úřady právem viděly v "Ceském srdci" podnik proti-
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rakouský. "Ceské srdce" bylo vskutku daleko více než pouhou 
institucí dobročinnou, charitativní, a tvořilo nerozlučnou sou
část českého boje proti Rakous ku- Uhersku v posledním váleč
ném roce. Vždyť mělo usnadniti těžký boj o bytí, aby pokud 

Pn'lIí dětská stravovna) č!táma a ohlíváma "Českého srdce" v Praze 
( Soukenická ul.). 

možno celý národ vešel bez pohromy do země zaslíbené, do 
osvobozené vlasti. 

Zoufalé poměry vyživovací a nedostatečné mzdy měly za ná
sledek, že od první polovice r. 1917 počaly na různých místech 
propukávati vážné nepokoje dělnického obJ'l'atelstva a docházelo k de
monstracím hladovějících. Vláda se snažila tyto projevy nespoko
jenosti potlačovati násilím, četnictvem a vojskem; o vojsko, které 
bylo rozloženo v českých zemích, mohla se opříti pevně, poně
vadž posádky byly z velké části buď maďarské nebo německé, jež 
byly proti českému lidu zaujaty z důvodů národnostních. Nejtra
gičtěji skončila demonstrační stávka dělnictM prostějevského ke konci 
dubna r. 1917, při níž vojsko bez příčiny střílelo do bezbrann)Tch 
.zástupů a zabilo nebo smrtelně zranilo 23 osoby; na 40 osob bylo 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 51. 80 I 
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zraněno těžce. Mezi obětmi značné procento tvořily ženy; suro~ 
vostí vojáků zahynul i třináctiletý školák J. Soldán. 

Leč tím dělnictvo zastrašeno nebylo a demonstrační stávky se 
opakovaly. Tak v Praze došlo pro nedostatečný příděl potravin 

Pt'ídě/ polévk)' "Českého srdce" v Praze-Ntlsllch. 

k velké stávce 30. května 1917, kdy se současně ve Vidni konala 
první schůze parlamentu. Vláda snažila se tu zlomiti odpor tím, že 
všechno ))~ažsl~é dělnict,:?, pracuj,ící v kovoprůmyslu, bylo nu~ 
ceno SlOZ1tl VOjenskou ptlsahu a um bylo zbaveno všech občan
ských práv; jeho předáci byli posláni d~ vojska (mezi nimi před
seda továrního výboru v Ceskomoravské strojírně V. Hradecký) 
a v ~ovárnách nad dělnictvem bděly čety vojáků, aby potlačily jaký
kol~P?kus o 0vdp~~ hned v,zárodku. Přes to hned v srpnu r. 19 1 7 
zahaJ1h kovodelnlcl s ostat111m pražským dělnictvem novou stávku' 
její výsledek byl, že 3 I dělníků bylo pro vzpouru a porušeni po~ 
slušnosti odsouzeno k 286 měsícům žaláře. Stejně jako v Praze do
cházelo k výbuchům nespokojenosti i v jiných střediscích průmys-
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lových, jako vůbec nepokoj dělnictva a stávky neomezovaly se 
v těchto dobách jen na země české, ný brž propukávaly i v ostatních 
zemích rakouských (na př. ve Vídni, ve Stýru). Na Kladně, v Mos
tu, v Plzni i jinde, kde došlo pro špatné poměry vyživovací k stáv
kám, byli dělníci donuceni složiti vo
j enskou přísahu, v továrnách a na šach
tách byly zavedeny vojenské hHdky 
a četní dělníci odsuzováni k těžkému 
žaláti. Ve Vítkovicích byla 2. července 
1917 potlačena dělnická demonstrace 
vojenskousalvou, vypálenoudoshluk
lého lidu, po níž bylo pět mrtvých a 
dvanáct raněných. Nad oblastí Vítko
vic a Moravské Ostravy bylo poté vy
hlášeno stanné právo,aodepření nebo 
zastavení práce mělo býti potrestáno 
zastřelením. 

Příčinou nepokojů českého děl
nictva nebyly však jen nedostatečné 
příděly potravin, nýbrž se v nich při- Dr. ArllOš/ Seidler, 

hlašovalo namnoze i uvědomení sociál- předseda rakotlské vlád)'. 

ní, politické a národní; konečně pak, 
jako na celý národ, silný vliv vykonával i ohlas ruské revoluce. V čele 
uvědomělého dělnictva stáli kovodělníci) pracující ve zbrojovkách, na 
jejichž výkonnosti závisel průběh války. Také mezi nimi se od po
čátku uplatňoval duch protirakouského odboje, který vzplanul ob
zvláště od r. 1917. O jeho organisaci se zasloužili někteří děl
ničtí vůdcové. Přičiněním sociálně-demokratických poslanců G. 
Habrmana, Pika a Remeše, kteří prostřednictvím důvěrníků děl
nictva poučovali je o postupu zahraničního odboje a rozněcovali 
k odporu proti Rakousku, byla zrevolucionována zejména děl
nickáPIzeň, velmi důležité střediskoválečného průmyslu (25 . května 
19 I 7 vylétla do povětří muniční továrna v nedalekém Bolevci a vý
buch si vyZádal strašlivých obětí, na 200 mrtvých a 700 raněných; 
není jisto, zda tato katastrofa byla způsobena náhodně či úmyslně). 
Heslem demonstrujícího dělnictva nebylo jen zlepšení výživy a 
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konec války, nýbrž i politická svoboda a samostatný český stát; 
vedlv~ hy~ny práce ;,Rudý ~rapor" zněla z jeho úst stejně horoucně 
a upr:mne hymna naroda "I",-de domov můj", vedle revoluční písně 
"Pryc s tyrany" také "Hej Slované". Habrmanův duch měl v čes-

kém ddnictvu zdrcující převahu nad 
duchem dra Šmerala. 

Dt/ch odboje zvítězil konečně také 
~ ))Ce:~éJ~ svazu") ač ne bez boje. 'Viděli 
Jsme JIZ, Ze programové státoprávní pro
hlášení" Ceského svazu" z 30. května 
I9 I 7 bylo kompromisní, takže mohlo 
~ýti ,základem politiky jak oportunis
tlcke, která, ne věříc v úplné vítězství 
Dohody, chtěla postavení českého ná
roda zlepšiti v rámci habsburské mo
~1arcl:ie jednáním o její přestavbu, tak 
1 radIkální, která českou otázku ne
pokládala za otázku vnitrorakouskou 
nýbrž me:Zinárodní, a věřila že vítěz~ 

Pos/a!lťc dr. Ad. Strámký. ~tví Spojenců bude nerozl~lčně spo-
ť Jeno s rozpadem Rakouska- Uherska a 

s nastolením čEskoslovenské samostatnosti. Nejistota kterou z o bou 
cest nasto~pív:většina. ~?povědných českých politiků, nepotrvala 
dlou,~10. ~nlez1t?st ~ Jepmu re z)týlení poskytla otázka, zda" Ceský 
~vaz ma vyslatI sve zástupce do zvláštního sněmovního výbor~ 
Jenž se ~ělra~it.i oreZ'ls~rakouskéústav.)I. Bylo to v době, kdy'křesl~ 
rako~s~eho ,:n1nlsterskeho předsedy po šestiměsíční vládě hr. Clam
M~rt1ll1ce prevzal z náhlého rozhodnuti císaře Karla I. dr. ArnoJt 
Setd!e~ (23· č,ervna 1917); hra,bě Clam-Martinic se stal správcem ob
~azene Cerne Hory. Nastolell1m dra Seidlera německá nadvláda bvla 
Jen utvrzena. "Byl-li Clam příručím Něrrců, byl Seidler iejich ~e-
volníkem." Z jeho kabinetu zmizeli dr. Trnka. ' 

, Z:~ízen~ vfb:)f;,- ~ro revisi rak,ouské úst~vy souviselo těsně s taj
ny.ml Je~nar:Iml ~Isar~ Karla o mu.s Doho~ou, při nichž vycházelo 
najevo, ze Sl SpoJenCI, pokud bylI ochotll1 uzavříti s Rakouskem
,UhersJem separátní mír, pláli, aby utlačeným rakousko-uherským 
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národům byla dána svoboda a sarLospráva. Ve skutečnosti ani císaři 
Karlovi ani jeho vládě nešlo o to, aby příslušná přestavba monar
chie na základě národní rovnoprávnosti byla opravdu provedena, 
nýbrž chtěli tím záludně dosáhnouti, aby bvlo zamezeno vměšo
vání ciziny do vnitřních věcírakousko-uh~r- J 

ských a zÚoveň aby byly pod poroványsnahy 
dynastie o mír. Sněmovní výbor pro revisi 
ústavy měl tudíž býti volavkou, na niž byse 
nachytala Dohoda. Zároveň však se mohl 
ústavní výbor státi pastí pro československý 
odboj. Kdyby bývali čeští poslanci vyslali 
do výboru své zástupce, byli by bývali dali 
před světem najevo, že si přejí, aby Rakous
ko- Uhersko bylo zachováno, a tím byli by 
bývali zasadili zahraničnímu odboji těž
kou ránu. 

Poslanec dr. B. Frallta. 

Vskutku však ))Ceskj svaz" vjboru pro revisi rakouské ústavy neobeslal 
a tím překazil obmyslný manévr rakouské vlády. Došlo k tomu 
ovšem teprve po tuhém zápasu v lůně" Ceského svazu". Jeho před
sednictvo navrhlo původně, aby čeští zástupci do výboru vstoupili. 
Naproti tomu podali národně-sociální poslanec Konečnýa poslanec 
dr. A. Stránský návrh opačný. K těmto dvěma protichůdným ná
vrhům přistoupil pak návrh třetí, předložený stranou agrárni, který 
byl sice kompromisem mezi oběma předchozími stanovisky, ale ve 
skutečnosti dosáhl téhož jako návrh poslance Konečného a dra 
Stránského: aby ústavní výbor byl obeslán teprve tehdy, až budou 
skončeny porady o zásadách, obsažených v prohlášení z 30. května. 
Při bojovném hlasování o tyto tři návrhy čtyřhlasová většina (43: 39) 
rozhodla přijetí návrhu agrárního klubu. Bylo to vítězství strany 
radikální, která nejen odmítala jakékoli vyjednávání o změně ra
kouské ústavy, nýbrž Rakousko- Uhersko vůbec. Přispělo k němu 
i prohlášení dra Seidlera o nedotknutelnosti dualistického zřízení ra
kousko-uherské monarchie a tím i celého dosavadního násilnického 
vládního systému, jímž byli zasaženi ti oportunističtí aktivisté z čes
kého tábora poslaneckého, kteří žádali státoprávní spojení české a 
slovenské větve československého národa v rámci habsburské říše. 
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Ztoho,jakožizjiných události j est patrno, že rakouská vJáda,ovládana 
j ednostrann ým nátlakem německým a maďars kým, nemálo přispí vala 
ke vzrůstu českého radikalismu svým odporem učiniti podstatnější 
ústupky rakouským národům v duchu hesla o sebeurčení národů. 

První veřejné cvičení "So.kola" za války ve Zlíně na A10ravě (na počátku ZáH r. I9I7). 

Zápas o obeslání ústavního výboru neomezil se jen na "Ceský 
svaz" nýbrž se mocně dotkl i širší české veřejnosti, která většinou , " 
byla proti obeslání. V tomto smyslu se vyslovilo také podání, které 
předložili jménem strany svobodomyslné, mrodně-sociálnf, mo
ravské lidové-pokrokové, pokrokové v Cechách a státoprávnč
pokrokové, jakož i rady českých spisovatelů dr. Šán:;ala Jar. Kvapil 
předsedovi "Národního výboru" dru Mattušovi a předsedovi 
"Ceského svazu" poslanci Fr. Staňkovi a v němž se zdůrazňovalo, 
"že právem a povinností naší jest domáhati se nikoli změny ústavy 
království a zemí v říšské radě zastoupených, nýbrž samostatného, 
všemi atributy svrchovanosti opatřeného státu československého, 
objímajícího celý jednotný národ československý v jeho historic
kých sídlech, jakž pochopil a přijal celý československý národ pro
hlášení ,Ceského svazu' ze dne 30. května 1917." Záhy nato, 
vsrpnur. 1917, vzdal se dr. Mattuš předsednictví "Národního vý
boru", jenž skoro na celý rok ustoupil do pozadí. Teprve v čer
venci r. 1918 byl "Národní výbor" vzkříšen v pozměněném slo
žení a s otevřeným stanóviskem revolučním. 

A jako ztroskotalo úsilí Seidlerovy vlády, aby" Ceský svaz" 
obeslal ústavní výbor, stejně skončily úplným nezdarem Seidlerovy 
snahy, aby získal Cechy ke vstupu do svého reorganisovaného ka
binetu, v němž z 25 míst bylo vy hrazeno pět Cechům Cz nich 
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měli býti tři politikové a dva odborníci). Dr. Seidler jednal v tomto 
směru"nejprve S drem Šmeralem a nato s Fr. Sta~ke~, ~ obo~ všyak 
marně. Stejně neúspěšně vyjednával s českýmI pol1t1cký~1 ~re
dáky, pověřen císařem Karlem, bývalý předseda rakouske vlady 

"Loyální" schUze t'e prospěch Vl. válečné plJjčky na Staroměstské radnici 

za účasti místodržitele M. Coudenhova (2}. května I9I7}. 

baron Beck. Proto dr. Seidler nemohl původní svůj plán, zříditi 
velké koaliční ministerstvo, uskutečniti a jeho nový kabinet měl jen 
patnáct členů, z nichž jedenáct bylo Němců, dva Poláci, jeden Slo
vinec a jeden Ukrajinec. 

Svolání rakouského parlamentu) v němž "Ceský svaz" měl dva 
místopředsedy, sociálního demokrata Vl. Tusara a agrárníka Fr. 
Udržala, UŽili čeští poslanci vydatně ke kritice a k útokům na Rakousko
Uhersko) které se postupem doby stupňovaly a nabývaly č~m dále 
tím více revolučního přízvuku. Cenným úspěchem "Ceského 
svazu" bylo, že se hned na počátku zasedání na návrh poslance dra 
Franty říšská rada většinou hlasů usnesla, aby všechny neněmecké 
řeči, v parlamentu proslovené, byly stenografovány a pojaty d~ 
sněmovního protokolu, čehož dosud nebylo. Rozhodné bylo take 
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odmítnuti, jehožseod českých řečníků dostalo vládnímu prohlášení 
hraběte Clam-Martinice, jež s obdivuhodnou básnickou fantasií 
líčilo Rakousko jako "staroslavný, hrdý, pevný a věčný hrad ieho 
národů" a odmítalo odstředivé snahy českého národa. Z 'úst českých 

Dr. K. Kramář 11 hrobll svého olce po svém propllštění ze žaláře. 

poslanců bylo při této příležitosti vzpomínáno prvního českého 
státoprávního prohlášení s podpisy předků hraběte Clam-I\Iartinice 
a Czernina a celého dosavadního boje českého národa za samostat
nost, voláno po spojení Čechů a Slováků, odmítáno právo na exi
stenc,i státu, jenž některému ze svých národú neposkytuje svobody, 
a okazale vysloven pozd!av uvězněným českým poslancúm dm 
Kramářovi, dm Rašínovi a jejich soudruhům. Stejně ostře se vy
slovili češti poslanci o vojenské diktatuře; zejména plamennou řeč 
pronesl poslanec Jiří Stříbrný o hrůzách internačního tábora v Tha
~erl;of~. Pr~dkost a váhu českých útokú nemohlo zmírniti prohlá
sem anI dra Smerala ("stojíme bez výhrady na púdě státni myšlenky 
rakouské") ani poslance moravských katolíků dra Hrubana, jenž 

808 

V čESKÝCH ZEJ\lÍCH V DRUHÉ POLOVICI ROKU 1917 

pravil: "Dynastie habsburská jest legální dynastií českého národa a 
císař rakouský jest naším králem českým! Duše každého syna na
šeho národa nevolá po ničem tak toužebně jako po tom, aby se do
žila dne, v němž bude pomčr krále k národu znovu posvěcen slav
ným symbolem naší 
samostatnosti v rámci 
monarchie, korunou 
sv. Václava!" 

Reči českých po
slanců vzbudily prud
kou odezvu v německém 
a maďarském tábole. Ze
jména němečti poslan
ci z Čech vášnivě od
mítali české snahy po 
samostatnosti a žádali, 
aby pohraniční smíše
né území v Čechách 
bylo odděleno jako t. Dr. Kramář se svou chotí Naděždoll 
zv. Deutschbohmen na terase své pražské vily po náwatll ze ža!ále. 

(Německé Čechy) od 
ostatní země. "My Němci v Čechách- prohlásil poslanec K. \Volf 
- chceme autonomii a samosprávu pro naše Deutschbohmen je
nom proto, že znamená zničení českého státního práva. Teprve 
potom, až budeme míti v Čechách svou národní samostatnost, své 
rozdělení krajské a rozdělení českého sněmu, teprve potom bude 
české státní právo zdviženo do oblak a dáno na pospas větrům! 
Teprve potom nebude lyoci choditi vyhrůžně jako příšera síněmi 
této sněmovny a teprve potom nebude už moci ohrožovati e.xis
tenci Rakouska. Nebude-li však zde této zmužilosti, pak se dejme 
raději pochovat! Potom nebude pro stát rakouský ani rady ani po
moci a Rakousko musí na české státní právo zahynout!" I v panské 
óněmovně se ozvaly nadávky na dra Kramáře a české poslance. 

V Uhrách pak v čelo protičeského běsnění se postavil hrabě 
Štěpán Tisza i jeho nástupce na stolci uherského .mini~terského 
předsedy dr. \\7 ekerle, jenž žádal, aby češti poslanCI byb pro své 
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útoky na dualismus a nedílnost Uher potrestáni; "požadavky čes
kých poslanců znamenají pro nás formální vypovědění války", pro
hlásil profesor budapeštské university dr. Kemeti. Uherská vláda 
se snažila též vymoci od Slováků projev pro Maďary a proti Ce
chům, ale marně dík bdělosti slovenské "Maffie" a neoblomnosti 
předsedy slovenské Národní strany Matúše Duly. Také oba slo
venští poslanci v uherském parlamentu dr. Pavel Blaho a F. Ju
riga odmítli se vysloviti ve prospěch maďarský) naopak zdůraznili 
pusté násnnictví, páchané po dlouhá desítiletí Maďary na sloven
ském Ecu. Odcojné Slovensko perem dra Milana Hod2i se přihlá
silo pro nejtěsnější sblížení československého národa. 

Německý a maďarský odpor proti českým snahám ukazoval, že 
naděje na možnost přeměny Rakouska- Uherska v demokratický 
spolkový stát rovnoprávných národů jsou neuskutečnitelným pře
ludem. Toto poznání nemohlo zůstati bez následků v českém poli
tickém táboře) v němž se vůbec v drubé polovici roku IgI7 dostavily 
pozoruhodnéPromě,?y. Problémy, které přinesla světová válka, ukázaly 
neudržitelnost přehrad, vytvořených mezi českými politickými 
stranami v době předválečné, jakož i nutncst nové úpravy čes
kého stranictví, jak ji předurčil zápas o samostatnost i pronikavá 
změna v názorech o uspořádání řádů společenských a hospodář
ských. K těmto věcným důvodům přistupovaly pak důležité změ
ny osobní, jimiž radikalismus české politiky byl znamenitě posílen 
a jeho organisace prohloubena. 

Po této stránce největší důležitost měla amnestie) kterou udělil 
dsar Karel 1. po další přípravě 2. července I917 (v den jmenin 
svého nejstaršího syna korunního prince Otty, ale shodou okol
ností také v den slavné zborovské bitvy) politickým provinilcům. 
K nim patřili především čeští "velezrádci" s drem Kramářem a 
drem Rašínem v čele, z nichž někteří úpěli v rakouských žalářích 
a internačních táborech o,d prvnich měsíců války. Amnestie nebyla 
snad výrazem náklonnosti mladého císaře ke slovanským národům 
habsburké monarchie, nýbrž vyplynula, ač to bylo popíráno, z poli
tických záměrů a důvodů. Měl jí býti jednak vzbuzen příznivý 
dojem ve státech Dohody, aby se zvýšila jejich ochota k mhu, jed
nak pak mělo býti odstraněno nebezpečí revise rozsudků i postupu 
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vojenských soudů, kterou ,víd~ň~k}~ p~rlal~ent,'poně:vadž ~u mu~ 
sila býti předložena k schvalem clsar~ka nar1~em o vo]ensk,e s~u?m 
pravomoci n~d osobyami občaynskýml, v!dan~,v prvmch valecnyc~ 
letech, velm1 pravdepodobne byl by byval z~,dal. Vzpomeneme-ll 

Pos!aJJec v, Klofáč a redaktor Čen'il1ka ve středu české společnosti v Luhačovicích, 

si že ani císaři Františkovi Josefovi I. nedostačovalo odůvodnění 
ol;žaloby, vznesené na dra Kramáře, pak poc!10pím~ obavy vl~
nich kruhů z parlamentní kritiky a z obnov~m soudmch procesu. 
Vždyť jediná obhajoba dra B. Adlera re:roluclO?-ovala ~ysh ;akous
kých národů. Revise tiskli procesů, z mchž tol1k s,konCIlo vyroke~ 
a provedením trestu smrti, byla by bývala vzbudlla hotovou bOU:l 
doma a poskytla vítaný materiál odpůrcům Rakouska- Uherska v c;
zině, zejména pak zahraničnímu odboji československému. Vyhla
šení amnestie bylo tudíž ctností z nouze, jížse zachraňovalo na venek 
dekorum koru~y a rakouské "spravedlnosti". . 

Přes to že do textu amnestie byla vsunuta nezasloužená po
klona Něm'cům za jejich umírněnost, rozpoutalo vydání amnestie 

SIl 
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v řadách nacionálně šovinistických Němců bouři odporu. Němci, 
na prvním místě němečtí poslanci z Cech, prohlašovali amnestii za 
osudný projev slabosti, jejíž škody budou pro Rakousko nedozírné. 
"Pouhé uvedení jména ,Klofáč' - pravil1iberecký poslanec Hartl 

- budí představy nejnebezpečnějších 
rejdů proti našemu státu a tajných jed
nání s jeho nejzapřisáhlejšími nepřá
teli." Vskutku pak český národ nepři
jal amnestii s pocitem vděčnosti, ale 
jako důkaz slabosti Rakouska, správně 
v ní spatřuje nikoli projev lidskosti a 
doznání nespravedlnosti, nýbrž pokus 
o záchranu monarchie a panovnického 
rodu. ] eště snad před rokem mohla se 
setkati amnestie v politických kruzích 
českého národa s příznivější odezvou. 
Od jara r. 1917 přicházela však úplně 
opožděně a vzbuzovala opačné pocity, 
než zamýšlela. Nezapomeňme také, 

Poslanec dr. Frani. Fiedler. 

, 'v, •. je takřka současně otiskovaly noviny 
zpravu o vIteznem bOJl "Ceskoslovenské brigády" u Zborova. 

Ceským "velezrádcům" nebyly rakouské žaláře otvírány příliš 
oC~10tně. Bezp~ostře~ně po vyhlášení am.nes:ie byli 1?ropuštěni zej
me~a poslancI Bunval, Choc, Netohcky a VOJna, redaktoři 
E. Spatný, dr. C. Dušek a J. Hájek, pi Linhartová, básník Viktor 
Dyk, rad~J\:atěj2,v.~k1 a ostatn~ odsouz?nci z pr~cesů pro ruské pro
klamace 1 nekten JIm. Naproti tomu ar. Kramár) dr. Rašíll, redaktor 
V. Cervinka, J. Zamazal, dr. J. Preiss vedle jiných byli propuštěni 
teprve I.O. července I9I7, když bylo bedlivě vyšetřeno, že se amnestie 
vztahUje opravdu také na ně. Současně s nimi byl propuštěn též 
poslanec V. Klofáč, jenž, jak jsme už viděli, do této doby odsouzen 
nebll, a.č byl. vězně.n od začátku září r. 1914; o Klofáčovo propuš
těm bOjovalI s vehkým úsilím čeští poslanci hned od 30. května 
1'} II I poté byl" Ceský svaz" nucen energicky vymáhati propuš
te,111. množství ostatníc~1 odsouzenců, kteří byli v žalářích zad!Žo
va111; tyto kroky podn1kal společně se zástupci ostatních slovan-
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ských národů Rakouska. Konečně pak bojovalo to, aby amnesto
vaní poslanci mohli také vykonávati své poslanecké man~~ty. vPo-
slanci V. Klofáčovi, poněvadž nebyl odsouzen, nemohlo bytlO:,sem 
toto právo odepřeno. Ostatní však - Choc, dr. Kramář, Netohcký, 
dr. Rašín a Vojna - mimo poslance Buři
vala, byli odmítnuti. Bylo ostatně daleko 
důležitější a prospěšnější, že zejména dr. 
Kramář a dr. Rašín do vídeňského parla
mentu už nevstoupili, neboť těžisko české 
politiky nebylo ve Vídni, nýbrž v Praze. Jak 
dr. Kramář, jehož cesta ze žaláře do Cech 
byla spojena s okázalou národní manifestací, 
tak dr. Rašín dali záhy Vídni pocítiti svůj 
návrat do veřejného života podobně jako 
V. Klofáč. Předpověď dra Šmerala, že se 
dr. Kramář postaví proti revoluční politice 
a vrátí ke své předválečné politice austro
filské, osvědčila se ovšem zcela klamnou. 
Tvrdá zkušenost z rakouského žaláře do-

l'OJlalJfc j. Prokeš. 

tvrdila v dru Kramářovi veliký obrat, jenž se u něho dostavil 
hned po výbuchu světové války. 

Zatím, co "Ceský svaz" stál ve vídeňském parlamentu v čele 
těch, kteří rozhořčeně a prudce útočili na Rakousko a na jeho ?O
stup v prvních třech letech válečných, dokonával se v Praze v ~es
kém táboře politickém konečný obrat k nesmlouvavému radIka
lismu, jenž opět měl hluboký odlesk mezi českými poslanci. Opo.r
tunistický směr byl zcela překonán, dosavadní obhájci oportu111s
tické politiky buď od ní upouštěli, nebo ustoupili do pozadí. 
Návrat dra Kramáře, dra Rašína a poslance Klofáče ze žaláře půso
bil stejně pronikavě jako poučení, jež přin~sl~ českým so~iá~ním 
demokratům štokholmská konference, revolucm kZJas se provaltl Jak ve 
stranách občaJ1Ských, ta.k socialistických. 

Bylo už řečeno, že české dělnictvo, naplněné vlasteneckým du
chem, toužilo od počátku s ostatními třídami českého národa po 
osvobození z rakouského a habsburského područí. Mezi jeho vůdci 
však, hlavně vlivem dra Smerala, měl až do r. 1917 převahu směr 
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oportunistický. Teprve po návrattf Habrmanově ze StokhollJ7tf došlo k pro
nikaz1émtf obrattf, k němuž nemálo též přispělo, že se dělnictvo Plzeň
ska postavilo veřejně a rozhodně za požadavek české státní samo
statnosti, kterou prohlásilo za "první požadavek české dělnické 

třídy". Vedle Habrmana stáli v čele opo
sice proti oportunistickému směru dra Šme
rala zejména poslanci Bechyně, Modrá
ček a Prokeš. Ke konci září r~ku 1917 na
byla tato oposice na schůzi zastupitelstva 
strany sociálně-demokratické převahy. vý
sledek toho byl, že dr. Šmeral ustoupil se 
svého vůdčího postavení a na jeho místo 
nastoupil G. Habrman. Změna se dosta
vila i ve způsobu psaní ústředního tisko-

Poslanec dr. Zdeněk Tobolka. '1 ,y k' ve 10 organu ces e strany sociálně-demo-
kratické "Práva Lidu". V "Ceském sva

z:.t" mís opředsednické místo, uprázdněné resignaci dra Šmerala, 
bylo obsazeno V. Klofáčem. 

Postavení poslance Klofáče na přední místo" Ceského svazu" 
bylo výsledkem pokusů přetvořiti české stranictví a politické straJ?Y 
více sOf/střediti k boji za československotf nezávislost. Tyto pokusy byly 
zahájeny již v druhé polovici srpna r. 1917 na poradě, svolané po
slancem Klofáčem do Luhačovic. Zde se sešli 20. srpna r. 1917 zá
stupci strany svobodomyslné (mladočeské), národně-sociální, české 
pokrokové,moravsképokrokové(lidové)astátoprávně-pokrokové, 
jakož i zástupci českých spisovatelů. Při pokračování porad se arci 
ukázalo, že sloučení uvedených pokrokových občanských stran se 
stranou národně-sociální přes dobrou vůli nelze přece jen usku
tečniti, přes to sjednocovací pokusy nezůstaly bez úspěchu. Dne 
26. září 1917 vytvořili ve Vídni poslanci stran, účastnivších se lu
hačovické porady, JJCes~ý kltfb státoprávní", do něhož vstoupili 
i poslanci Ka1inaa Prunar, kteří pro své rozhodně revoluční smýš
leníodmitli státi se členy "C(ského svazu". "Ceský svaz" soustfe
ďovalovšem i nadále celé české poselstvo na říšské radě. Předsedou 
"Ceského klubu státoprávního" byl zvolen poslanec V. Klofáč, 
místopředsedy dr. Koerner a dr. Stránský a jednatelem poslanec 
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Kalina. Prostřednictvím" Céského klubu státoprávního" byl po
tlačen oportunistický směr, pokud se vyskytoval zejména mezi 
mladočeskými poslanci (dr. Fiedler a dr. Tobolka). Také ve straně 
agrární zvítězilo radikální křídlo především vlivem A. Svehly, 
jenž již v těchto dobách svou nadprůměrnou 
schopností organisátorskou a vytříbeným roz
hledem překračoval hranice náčelníka své 
strany a stával se vůdcem celého národa. 

Zmarem jednání pokrokových stran měš
ťanských a strany národně sociální o sblížení 
nevzal y však koncentrační snahy za své, nýbrž 
se vyvíjely jiným směrem a cilily k tomu, aby 
se vytvořil na jedné straně pokrokový blok měš
ťanskj, na druhé straně pak blok socialistickj. 
Jádrem prvního bloku se stala strana mlado
česká v níž vlivem dra Kramáře a dra Rašína , 
radikální směr dosáhl dokonalého vítězství. Redaktor Fr. Sís. 

V polovici října r. 19If přijel dr. Kramář, jenž . 
dlel od svého propuštění ze žaláře do této dcby v Semllech, do 
Prahy, která ho uvítala jako triumfátoraa mučedníka za věc národa; 
ač dr. Krarrář zastínil svou popularitou dra Rašít:a, nezaujímal tento 
svou houževnatou pracovitostí a neústupr.ou energií místa méně 
významného. Okázalý jásot mnohatisícového zástupu, provázejíci 
I(ramářovu jízdu Pr~hou, byl zároveň dcrronstr2cÍ proti Vídni. 
Byl to předobraz přeslavného vjezdu presidenta T. G. Masaryka 
do hlavního města Ceskoslovenské republiky o čtrnáct měsíců 
později. 

Hned po příjezdu dra Krarráře do Prahy, jenž poskytl příle
žitost k důležitým programovým prohlášením jak dra Kramáře, 
tak bývalých p;otivníků jeho předválečné politiky na oslavném 
večeru Z~fínském došlo k důležité změně v hlavním orgánu mla
dočeské strany "Národních Listech('. Od 21. října 1917 vstoupily 
JJ.lVdrodní Listy" zcela l'e sltfŽbtf politiky dra Kramdře a dra Rašína. 
Jejich hlavním redaktorem se stal známý n~m již vůdce ?P?si~ní 
skupiny ve straně mladočeské a dosavadm redaktor radlkalmho 
"Národa" Fr. Sís a vlastním ředitelem dr. Rašín. Již první číslo 
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přerozených "Národních Listů" s úvodníkem dra Kramáře a s pří
spěvky dra Herbena, dra A. Hajna, Viktora Dyka, dra A. Štefánka 
(o Slovensku) a doc. Viktora Dvorského ukazovalo jasně nového 
ducha, jenž umožnil někdejším nepřátelům sestoupiti se v pevný 
šik k boji za československou nezávislost a jednotu. Tím domácí 
odboj získal za svůj orgán jeden z nejrozšířenějších českých deníků. 
Již před tím v jeho službách bezvýhradně působily vedle "Ná
roda" dva nové týdeníky: "Ceská demokracie(( (redigoval K. Hajs
man), která však byla pro svůj revoluční radikalismus v listopadu 
1:. 1918 k utvoření jednotné, všenárodní strany, která obdržela ná
zev: "Cesk.á státoprát'J1Í demokracie" a měla za předsedu dra Kramáře. 
stát československý ve svazku svo bodných národních států Evropy; 
žádná samospráva, žádná federalisace" -, a JJNezávislost(() redigo
vaná K. St. Sokolem jako orgán strany státoprávně-pokrokové. 

V říjnu r. 1917 započaly také porady o sloučení strany mlado
české, české pokrokové, státoprávně-pokrokové a moravské po
krokové. Jednání pokračovalo úspěšně a vedlo posléze v únoru 
r. 1918 k utvořeni jednotné, všenárodní strany, která obdržela 
název: "Ceská státní demokracie(( a měla za předsedu dra Kramáře. 
Manifest, podepsaný drem Kramářem, drem Hajnem, drem Strán
ským a drem Šámalem, jímž se nová strana představila veřejnosti, 
prohlašoval za její stěžejní úkol: "vybojovati a vybudovati vespol
ným národním úsilím národu vlastní státní příbytek, český stát, 
jehož základním územím jsou historické a nedílné země koruny 
české a území Slovenska." Vedle toho byl zdůrazněn demokratickj 
program strany: "Ceský stát bude státem demokratickým; veškera 
jeho moc bude vycházeti z lidu; a protože z lidu českého, bude, jako 
duše a srdce lidu toho sama, státem spravedlivým ke svým národnos
tem, spravedlivým ke všem svým občanům a třídám." Vytvořením 
"Ceské státoprávní demokracie", v níž se soustředila značná část české 
inteligence, stojící v čel-e odboje, se značně zjednodušily stranické 
poměry v českém veřejném životě a její demokratický, pokrokový 
program podstatně usnadňoval spolupráci s ostatními vůdčími 
stranami českými, se stranou agrární a se stranami socialistickými. 

Na místo sloučení strany národně sociální s pokrokovými stra
nami měšťanskými dostavilo se zdůrazněním socialistického pro-
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gramu sblížení stran} národně-sociální se st~anou so~j11ně-delJJoh:atickou. 
Na počátku prosince r. 1917 významne prohlasllo zastupltelstvo 
strany národ~ě-sociální, "ž~. vál~a str~n;; naši socia1i~oval~" práv? 
tak jako sociální demokraC11 znarod111]a ,a dosavad111 nepratelsky 
poměr obou socialistických stran se promě
nil v poměr spojenecký. O velikonočním 
sjezdu roku 1918 přeměnila strana náro~n~
sociální svůj název na ))Ceská strana socza/ts
tická(( a přijala do svého programu nové 
články v duchu mezinárodního socialismu. 
V čele strany, do níž vstoupila také anar
chisticko-komunistická skupina dra Vrben
ského a skupina, která se vytvořila kolem 
vzpomenutého týdeníku "Ceská demokra
cie" (nejvýznamnější osobou byl tu dr. 
Franke), zůstal V. Klofáč. Jejím orgánem byl 
od březnar. 191 8 týdenníknCeskýsocialistau

• 

Tím vším nabyl podzim r. 1917 pro do-

K. St. Sokol. 

mácí odboj zásadní důležitosti. Mirr o strany katolick~ (k~erikální), 
které se ještě dlouho nemohly odtrhn~ut1 od katohcke d7n~stle 
habsburské a Rakouska- Uherska, postav110 se tehdy vedem vsech 
českých politických stran rozhodně na půdu protírakous~ého ?d
boje, ztotožňujíc se úplně s vírou a přánim všeho českeho lIdu 
a s postupem odboje zahraničního. Tento velmi významný a důle
žitý obrat nevyplynul snad z okamžité situace Rakouska- Uherska 
a Německa. Naopak došlo k němu v době, kdy se po katastro
fální porážce italského vojska u Kobaridu a po naprostém rozkladu 
ruské fronty zdálo, že ústřední rr_ocnosti, nezvítězí-li, nebudou 
aspoň poraženy a že tudíž Rakousko-Uhersko světovou válku pře-o 
trvá. Leč právě to ukazovalo, že myšlenka českoJlol'enské samostatnost! 
spočívala na jiné základně, která se osvědčila daleko pevnější než 
dočasná převaha hrrotná, na mravní idei sebeurčení národů a světové de
JJ!okracie. Proti německému brutálnímu heslu "moc je právo" zví
tězilo demokratické heslo "právo je moc". Svými tradicemi, svou 
myšlenkovou a mravní podstatou postavil se český národ pod :e
dením Masarykovým v obrovském zápolení dvou světových pnn-

)Obrázkové dějiny naši samostatnosti 52. 
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cipů, protidelLokratického a demokratického zdrcuiící většinou 
bez výhrady na stranu tohoto. Zůstane navždi jeho ctí že tak uči
nil; věře V moc mravního světového řádu, hned tel~dy, kdy se 
bOJ utvář~l ještě nerozhodně, nikoli teprve tenkrát, kdy porážka 
du;:ha násIlí. byla již zpečetěna. Ve chvm, kdy tato porážka nad
chazela, od Jara r. 1918, mohl se československý národ věnovati 
přípravám, aby svou víru a sen proměnil v nejbližší době v krás
nou a radostnou skutečnost. 

ZŘíZENí ČESKOSLOVENSKÉ ARMADY VE FRANCII 

Vybudování československého armádního sboru v Rusku ne
bylo iediným velikým úspěchem, jehož československý zahraniční 
odboj dosahl r. 1917. Tento úspěch byl dovršen ke konci téhož 
:oku povolení;n v:1ády a pre~i,denta. francouzské republiky, aby 
ceskoslovenske :roJsko bylo znzeno 1 na francouzské půdě. Jako 
r. 19 1 4 vystoupIly současně" Ceská družina" v Rusku a setnina 
"Nazdar" ve Francii, vytvořily se r. 1917 opět téměř současně 
v obou v těc~~~ z,~mích většÍy československé vojenské jednotky. 
Bylo ovsem JIZ 'lyse upozorneno -a zároveň vyloženo, proč se tak 
st~lo -na to, že v Rusku československý armádní sbor vyrostlorga
lllcky ~ "Ceské družiny" a z "Ceskoslovenské brigády", kdežto ve 
F::ancI: byly základy k československému vojsku položeny bez sou
vIslostI s malým hloučkem českých dobrovolníků, který zbyl po 
několika strašlivých řežích ze slavné někdy setniny ·Nazdar". 
Na~pa~ i yve ,Fran~ii d?šlo k fo.rm~vání českoslove;'ské armády 
v u~ke vecr;-e spOJ1tos~l s ,orgamsacI československého vojska na 
Ru.s1. P.odmlDky, za lllchz bylo r. I917 zřízeno československé 
VOjsko Jak vRusku, tak ve Francii, ukazovaly, k jakým úspěchům 
se y~Vma!ých ,počát,ků, d~~ ~:úmornému úsilí .I:rst:<:y pracovníků 
panzske "Narodlll rady ,J1z dopracovalo pohtlcke vedení zahra
ničního odb2je. Vidě~i j~me~!~olik překáže~.bylo nutno překonati 
v R.usku, nez se konecne 9. nJna 1917 podanlo Masarykovi dojed
natl s generálem Duchoninem podmínky, za kterých měl býti 
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v Rusku vybudován československý armádní sbor. Ve Francii ne
rozbíjelo se sice úsilí o zřízení československého vojska o taková 
úskalí, která mu připravovala carská vláda a sledy jejích záludností 
ještě po vítězství revoluce, nicméně i tu jeho zdar vyžádal si jistého 

!,'apitán O. li"sák, relite! prl'1tího transportu čsl, dobrOl'o!IIÚ.ti Z Rwka do Francie, l' anglir/dm 
vojemkém tábde ve fJ7inchestru s anglickj1llJi dú.rloj/lík)' ,,·něktnjmi .rvj1mi sot/d1'1l~)'. 

času a vyjednávání, které vedl hlavně houževnatý dr. Beneš a vedle 
něho M. R. Štefánik po předchozí dohodě s Masarykem. 

S počátky snah zříditi československou armádu ve Francii, 
které spadají do r. 1916, jsme se v nej hlav něj ších rysech již sezná
mili. Poznali jsme, že největší pozornost byla věnována plánu pře
pravy československých zajatců z Ruska do Francie, jenž se u fran
couzských úřadů setkal s porozuměním, poznali jsme však také 
záporné výsledky jednání, které vedl v tomto směru v Petrohradě 
s carskou vládou za vydatné pomoci generála Janina Štefánik. Te
prve v posledních měsících r. 1917 po několikerém zakročení 
:Masarykově a opětovné přímluvě Janinově se podařilo ve smyslu 
Masarykovy smlouvy s Albertem Thomasem vypraviti z Archan-
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~elsk~ d~ Fran::ie první transport československých vojáků .zRuska, 
Jemuz predchazel transport českých zajatců, které Štefánik získal 
~T Rumu?sku~ Oba transporty byly však malé; úhrnný jejich počet 
len o malo presahoval púldruhého tisíce osob. 

AJ. R. Štrjánik (jako plukovlliklrancouzské armády) 1) kruhu čsl. revolučních jJracovníkú 
v Americe Ne Washingt01711. 

Průtah v přepravě československých zajatců z Ruska nutil 
"Národní radu", aby se ohJížela po jiných zdrojích, z nichž by bylo 
možno vybudovati ve Francii československou armádu. V úvahu 
padala na prvním místě ltalie, v níž po Rusku byl největší počet 
československých zajatců, a pak českoslovenští dobrovolníci zAme
riky, jejichž získávání nestály, jak se zdálo, po vstupu Spojených 
států amerických do války po právní stránce vážnější překážky 
v cestě. O příslušném jednání "Národní rady" s italskou vládou 
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bude řeč v příští kapitole. Zde si všimneme nejprve úsilí získati 
československé dobrovolníky ze Spojených států. 

Pt4vodcem myšlenky organisovati mezi americkými Cechy a Slováky do
brovolnické hnutí pro československé vojsko ve Francii bl M. R: Ste

CeskoslovetlskJ propagační plakát 
ve Spojenjch státech americkjch (překlad nápisu na plakátu: 

Pro svobodnj národ českosloveltskj). 

fánik} který pojal 
tento plán ještě za 
svého pobytu v 
Rusku a hned po 
návratu do Fran
cie zahájil s drem 
Benešem přípra
vy ke své agitační 
cestě do Spoje
ných států. Jako 
Štefánikovu cestu 
do Ruska, tak i 
jeho výpravu do 
Am eriky pode
přela francouzská 
vláda svou auto
ritou, dík přispě
ní předního úřed
níka ministerstva 
zahraničních věcí 
Filipa Berthelota, 
jenž získal svého 
představeného ministra Ribota, dále ministra Franklina-Bouillona 
a ministra Painlevéa. K této ochotě přispívalo nemálo, že v téže 
době usilovali také Poláci za vydatné pomoci Francie, která s radostí 
vítala snahy posilující ji vojensky a politicky, o získání polských 
dobrovolníků ve Spojených státech. Na počátku srpna r. 1917 vy
pravila Francie do Ameriky dokonce zvláštní úřední poselstvo 
sF ranklinem-Boumonem v čele, které mělo u americké vlády podpo
rovati dobrovolnickou akci nejen polskou, ale i československou. 

Stefánik odjel z Evropy již před tím a začátkem června r. 1917 
byl na půdě Spojených států. Záhy se však ukázalo, že jeho naděje na 
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získání velkého počtu československých dobrovolníků v Americe 
- Stefánik počítal původně s 20.000 až 30.000 dobro volci - byly 
upřílišené. Nejvážnější překážkou československé dobrovolnické 
akce byly námitky americké vlácf)'} která se zpěčovala povoliti nábor 

Ku pfedu, bratří, • klav<>u vz!yien"" II !>oz 
chmur v cluii! 

",My zvítězíme, nehet'" ,kaL_vná 
11 vůle deseti..~lionového 
ně respektována! 

vůle tlale 
býti kone<:. 

l\~y zvítězíme, nehoe našimi hesly jsou: uLáska" 
PoctivooC', h.el" to bud_cích, bohdá, 

i1t'a"tn~.iHeh věků, 

Jménem Národ"l Rady č",ka-Slovemké, 

Dr. Milan Rostislav .C:fof'ánik P. r. 

do národních armád, jímž br 
bylo poškozeno tvořící se prá
vě vlastní vojsko Spojených 
států. Vojenské důvodyodmí
tavéhostanoviska byly pak po
sílovány závažnými důvody 
vnitropolitickými. Americká 
vláda si pochopitelně přála, 
aby válka a nová americká ar
máda stmelila v jeden celek 
různorodé prvky, z nichž se 
skládalo občanstvo Spojených 
států;tvořeninárodnicharmád 
bylo by bývalo tento úmysl 
znemožnilo. Krom toho Ste
fánikův plán ohrožovalo i to, 
že po vyhlášení mobilisace 
Spojených států vstoupilo do 
amerického vojska na 3°.000 

Cechů a Slováků, kteří pod 
hvězdnatým praporem své 
nové vlasti později bojovali 
a krváceli na francouzském Závcr StifálllkoM prol'Oiání k americkým Če"htlm 

a Slováktlm. bojišti u Chateau -Thierry a 
u St. Michel. Nebylo tudíž po 

tom možno očekávati včtšího počtu dobrovolnických přihlášek. 
Pro tyto nesnáze bylo, nutno československou dobrovolnickou 

akci omeziti. Dík vydatnému přispění francouzských zástupců 
v Americe, velevyslance J usseranda, vysokého komisaře A. Tar
dieua a Franldina-Boui1lona se Stefánikovi podařilo dosáhnouti od 
vlády Spojených států aspoň tolik, že dovolila, aby se ti Ceskoslo
váci, kteří nepodléhali americké vojenské povinnosti, mohli při-

82.2. 

Vchod do českoslove!lského dobrovolnického tábora stamfordského: 
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hlásiti jako dobrovolníci do československé armády. Na tomto zá
kladě zorganisoval pak Štefánik nábor dobrozJolníků a vydal k ame
rickým Cechům a Slovákům mohutné provolání. A tak jeho ame
rická cesta, třebaže skončila po stránce vojenské s menším úspě
chem, než bylo původně očekáváno, nebyla konána nadnmo. 
Svého pobytu v Americe užil Štefánik s prospěchem také k pro
pagaci československé věci a navázal osobní styky s předními vlád
ními činiteli Spojených států. Mimo to uplatnil se zdarem svou 
autoritu v českých a slovenských koloniích, do nichž vnášelo ne
klid bojovné vystoupení spisovatele K. Horkého (zetě poslance 
J. Duricha) proti dru E. Benešovi. 

Když se na počátku listopadu r. 1917 vracel Štefánik ze Spo
jených států do Evropy, mohl poslati do Francie první hlouček 
československých dobrovolníků, čítajíci 80 osob. Za ním pak násle
dovaly transporty další, které do léta r. I918 dosáhly úhrnné výše 
kolem 2.500 mužů. Jejich nábor byl výsledkem tuhého úsilí česko
slovenských revolučních organisaci v Americe. Byl vytvořen 
zvláštní vojenský výbor, který rozdělil oblast Spojených států na 
čtyři vojenské okresy, do nichž byli vysláni komisaři, aby ziskávali 
dobrovolníky a řídili nábor. Dobrovolníci se soustřeďovali posléze 
v československém koncentračním táboře Za městem StamfordelJ7 
(stát Connecticut), o jehož vybudování se zasloužili jednak známý 
nám již Voskův pomocník newyorský Fr. Kopecký, jednak stam
fordský Rudolf Voska. Náborovou akci vedle provolání Štefáni
kova podporovala prohlášení, která vydávaly místní vojenské vý
bory. Příklad" Ceskoslovenské brigády" u Zborova pomáhal také 
tu rozněcovati vlastenecké odhodláni. Ze všech končin Spojených 
států se sjížděli čeští a slovenští dobrovolníci do stamfordského 
tábora. Dostavili se vedle jiných Sokolové z Chicaga, socialističtí 
dělníci z Clevelandu, členové dělnického "Sokola" z New Yorku, 
selští synkové ze západoarp.erických farem a urostlí Slováci pennsyI
vanští. S nimi pak vstoupil do československé armády jako lékař 
i předseda" Ceského národního sdružení" dr. Fisher. 

"V listopadových a prosincových dnech r. 1917," jak vypravuje 
Vojta Beneš, "odjíždějí za účasti všíAmerikyprvé výpravy česko
slovenských dobrovolníků, za následujících měsíců pak až k letním 
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dnům roku 1918 viděla americká města zvláštní zjevy: Hloučky 
slovenských i českých dobrovolníků se všech stran a států hvězd
naté Unie sjíždějí se do svých krajských měst, do Pittsburghu, 
Omahy, Chicaga, Clevelandu aj., shromaždují se tu k určitým 

Českoslovenští dobrovolníci ze Spojmjch stdtů před budovou mwyorského dělnického "Sokola" 

(před odjezdem do Francie). 

dnům, aby společně vyjely vlakem ke Stamfordu. Byla to hluboce 
dojímavá chvile, takový březnový večer v den odjezdu. V ulicich 
plno světel, déšť se plíhá a tiše padá na nesmírné město a ulicemi 
českých a slovenských čtvrtí pochodují naši chlapci. Titíž hoši, 
kteří před šesti, deseti i patnácti lety prchali s obavami v duši přes 
hranice své vlasti, aby unikli rakousko-maďarské soldatesce, ti, 
kteří ve své duši chovali tolik těžké nenávisti k vojně a militarismu, 
lito prostí, upracovaní hoši, proletáři a emigranti, vracejí se touže 
i:estou zpět, stále chudí a prostí, aby se zbraní v ruce postavili se 
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vstříc starému nepříteli národa i člověka. Dobrovolně odcházejí 
ze země, která jim právě nyní dávala tolik výdělku, o jakém se jim 
nikdy ani nesnilo, jdou na francouzské bojiště bít se nikoli pro svou, 
ale pro bratři svých vlast ... 

V řadě výprav vyjeli potom naši dobrovolníci ze Stamfordu 
do Francie; do Cognacu a Jarnaku, bojovali s našimi pluky v Alsas
ku, u Terronu a Vouziers, přešli potom na Slovensko a k Těšínu, 
kde všude leží naši padlí američtí vojáci, tak jak zákony srdce jim 
kázaly. A když vykonali svůj úkol, navrátili se do Spojených států, 
do země, z níž vyjeli na bojiště. Přiklad jejich budil v amerických 
kruzích mnoho obdivu i úcty. Ba, budil tam mnohem více úcty, 
mezi tím anglosaským lidem nového světa, více porozumění a účin
nosti pro jejich bolesti i potřeby, než se jim dostalo v domovině, 
pro niž tak rádi opustili hrnce egyptské a šli krvácet a umírat ... " 

Další složkou tvořícího se československého vojska ve Francii 
- vedle dobrovolců z Ruska a ze Spojených států - byli dobro
volníci z československých zajatců na francouzské půdě, kteří pře
vážně pocházeli ze srbského zajetí a do Francie se, jak bylo už po
dotčeno, dostali na žádost pařížské "Národní rady" a srbské vlády. 
Jejich soustřeďování ve zvláštních československých zajateckých 
táborech, započaté již r. 1916, pokračovalo na jaře r. 1917, kdy je 
také sekretariát "Národní rady" získával ke vstupu do vojska, Po
čítalo se konečně i s hrstkou českých dobrovolníků, kteří od r, 19 I 4 
byli ve svazku Cizinecké legie, dále s krajany, usedlými ve Francii, 
jimž byl vstup do Cizinecké legie znemožněn dodatečným zákazem 
přijímati dobrovolníky, kteří by byli příslušníky nepřátelských 
států (t. zv. zákon Berangerův), a posléze s československými do
brovolníky, bojujícími té doby v srbské armádě u SoluD'ě, jichž 
bylo na 400. Ke konci r. 1917 odhadovala pařížská "Národní rada" 
početní sílu přištího československého vojska ve Francii na 23.000 
mužů; skoro dvě třetiny měly přijiti ze zajatců, kteři byli v Itálii. 
Vskutku však ke konci r. 1917, kdy se československá armáda ve 
Francii počala organisovati na pevném právním podkladě, bylo 
z uvedeného počtu po ruce jen na 2.200 dobrovolníků, z nichž 
175 0 se dostavilo z Ruska (Husákův transport) a Rumunska a 450 
ze Spojených států. 
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o právní podklad, na němž blo v.ybudováno česko~loveJ1ské vojsko ve' 
Francii počal jednati dr. Beneš s francouzskou vladou 20. ~ervna 
1917 'když se mu dostalo zprávy o uzavření smlouvy mez! prof. 
Masa~ykem a Albertem Thomasem. Jednání bylo vedeno nejprve 

PHjezd českoslomlSkjch dobrol'olníktl ze Spojenjch států do Cogn2c", 

II d ' k dborně vOJ' enského ve francouzském ministerstvu války, 
s 1 e 1S a o v , 1 dVl 
, ZV sta' 1 v čele ministr Painlevé. Jeho pocate c znesna nova a 
Jemu . , 1 l'd TO ředchozí smlouva, uzavřená mez! francouzs ~~v~ va ou ,: re\ T-

tučním "Národním komitétem" polským v Par1z1, podle ,n1z s~ vy ~ 
tvořila na francouzské půdě polská armáda PO? ,vedemm mkoh 

olského "Národního komitétu" (tento ~~m,ltet ,~yl, ob?obo~ 
p C koslovenské národní rady"), nýbrž zvlastnl smlsene ;oJens~e 
ko:ise francouzsko-polské, Francouzskvé, mi1~ister~tvo vall~y neJ,
prve chtělo zříditi na podobném základe 1 vOJs~o cesk~s:~venske. 
Tomu se však pevně postavil na odpor dr. Ben~~,. kt~ry "..~adal, a17 
československá armáda podléhala po stránce polJt1cke p!1m~ a ,Vy ~ 
1 . d v Národníradě"J'akožtopředstavite1cečeskoslovenskestatn: 
lra ne" ' k 'd k '1 
svrchovanosti a tvořila samosprávnou vOJens ou)e not u v~ r~mc 
francouzského vojska. Zásluhou své neoblomnostI dr. B~nessve~ta
novisko prosadil a francouzské ministerstvo války upustilo od planu 
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zříditi smíšenou vojenskou komisi francouzsko-československou. 
Se sjednanou základní zásadou souviselo pak, že vojáci českoslo
venské armády měli skládati přísahu československému národu 
(v Rusku českoslovenští dobrovolníci přisahali věrnost až do listo
padového, bolševického převratu Rusku) a že nábor dobrovolníků 
bude konati "Národní rada"; velícím jazykem měla býti čeština. 
Tyto podmínky měly veliký dosah politický a dr. Beneš vynakládal 
svou neúmornou energii, aby je ještě rozmnožil. Slo mu, jak sám 
praví, o to, "abychom přes své úspěchyaspojenecké sliby, závazky 
a prohlášení nebyli při rozhodujícím jednání o mír hozeni přes 
palubu jako kdysi velicí naši předkové, emigranti pobělohorští". 

Po dohodě s ministerstvem války zahájil dr. Beneš na základě 
smluveného projektu o zřízení československé armády obdobné 
jednání s ministerstvem zahraničních věd. Jednání s ním hylo o to 
těžší, že nyní byla položena hlavní váha na politický dosah a dů
sledky připravované smlouvy. Ale také tentokráte podařilo se dru 
Benešovi překonati všechny nesnáze, takže jednání bylo skončeno 
na počátku srpna r. 191 7. Jehovýsledek~yl znamenitjm úspěche!1t }JNá
rodní raqy((. K podpisu sjednané smlouvy "Národní rady" s fran
couzskou vládou, který by jí dal oboustrannou pravoplatnost a zá
vaznost, mělo dojíti po návratu dra Beneše z Italie, kamž dr. Be
neš odjel ke konci srpna jednati o vydání československých za
jatců, a po sjednání dohody o textu dekretu presidenta francouzské 
republiky, vyhlašujícího utvoření československého vojska na fran
couzské půdě. Bez ohledu na to oznámilo již 8. srpna I917 fran
couzské ministerstvo zahraničních věcí svému vyslanectví v Petro
hradě smluvený text dohody a v zápětí byla vyslána do Ruska pod 
vedením majora Vergerafrancouzská mise, která měla říditi dopravu 
československých zajatců z Ruska do Francie. Podle předpokladů 
"Národní rady" z této doby měli zajatci z Ruska utvořiti kádr česko
slovenského vojska ve Francii a i francouzská vláda měla stejné 
mínění. Zprávy o bitvě li Zborova zaručovaly Francii, že vojenská 
pomoc Čechoslováků bude prvořadá. . ' 

Vskutku však k podpisu sjednané smlouvy došlo později, než 
bylo původně očekáváno. Dr. Beneš se vrátil sice z Ríma v polovici 
října r. 1917, odejel však v zápětí na kratší pobyt do Londýna. Zde 
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,~Československé brigát[y" na Rusi. 
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jako představitel "Národní rady" vstoupil v cenný osobní styk 
s některými úředníky britského zahraničního úřadu a zejména s vy
nikajícím anglickým státníkem Lordem Robertem Cecilem, tehdy 
ministrem blokády, jenž již od dřívějška pohlížel příznivě na česko

slovenský odboj a cenil si Ma
saryka. Teprve po návratu 
z Londýna započal dr. Beneš 
jednání o znění zmíněného 
dekretu. Opět předchozí do
hoda Francie s Poláky zasáhla 
rušivě. Francouzské minister
stvo války předložilo dru Be
nešovi návrh, pořízený podle 
obdobného dekretu polského, 
s nímž však "Národní rada" 
nesouhlasila. Po nedlouhém vy
jednávání ustoupilo však m"i
nisterstvo války přáním Bene
šovvm. Přes to ani nyní nedo
šlol;nedkformáJním~yyhoto
vení přislušných dokumentů. 
Novýodklad byl způsoben jed
nak změnou francouzské vlá
dy, jednak pak tím, že dr. Be
neš yyčkával ohlášeného Ste
fánikova návratu z Ame1iky, 

Plcdsedafrallcouzski l'lád)' George ClellltllCfa/l. a by i on mohl schváliti tak dů-
ležitou připravenou úmluvu. 

Zlllěna/rancouzské vládj!) k níž došlo v polovici listopadu r. 1917, 
měla jak pro dějiny světové války, tak pro československý odboj 
zásadní důležitost. Nastolením nové vlády, v jejíž čele stanul jako 
předseda a ministr války "tygr" Francie, prudce tem.peramentní 
a tvrdě energický George Clemenceau) skončilo se ve Francii období 
těžké krise, které vyplnilo celý rok 1917. Clemenceauovým pev
ným heslem bylo: "je fais la guerre", rozhodné vedení války až do 
vítězného konce. Svou neústupnou pevností strhl Clemenceau za 
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sebou francouzský národ, zmatený před dm defaitistickou propa
gandou a náladou, a vlH mu opět důvěru ve vítězství stejně jako 
francouzským vojákům, "chlupáčům" ("poilu") - jak se sami 
zvali ---'-, které přes svůj vysoký věk navštěvoval přímo v zákopech. 

Ce.rkoslovenfti dobrovolníci ze srbské armád)' u SO/UIlĚ pled odjezdem do čsl. armády ve Francii. 

Vliv pronikavé změny francouzskibo ovzduší pů.~obill?ak mocr:.ě 
i v zemích ostatních Spojenců, především v Italll, ale 1 v Angl11. 
Clemenceauovi náleží také zásluha, že vybojoval ve spojeneckém 
táboře vojenskou a politickou jednotu celé Dohody, jíž až dosud 
nebylo, což bylo přední příčinou mnohých dosavadních nezd~rů. 
Nejdůležitějším výsledkem proniknutí Clemenceauových zasad 
bylo, že v dubnu r. 1918 byl jmenován francouzský generál Foch 
vrchním velitelem jednotné spojenecké fronty. Od té doby pak 
spěl boj Dohody nezadržitelně k rychlému a úplnému vítězství. 

Stefánik, který se vrátil do Francie současně s nastoupením 
Clemenceauovým, souhlasil s výsledkem jednání dra Beneše o zá-. 
sadách organisace československé armády ve Francii, žádal však,~ 

831 



ZŘÍZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ AR11ÁDY VE FRANCII 

ab~ v prvn~m článku připravovaného dekrEtu presidenta fra~couz
~ke republiky bylo s~luvenéyz~ění, že francouzská vláda zřizuje 
ceskoslovenskou armadu, zmeneno v ten smvsl že tak činí Ná-

d ' d" v k 1 J , " ro 111 ra a a ces os ovenský národ. Jednání, které vedl Štefánik, 

St. Píchali, 
millistr zahraničních věcí francouzské lJlád)'. 

aby dosáhl této důležité změ
ny, protáhlo se téměř do po
loviny prosince roku 1917 
a skončilo kompromisním 
neutrálním zněním, jak bylo 
potom uveřejněno. 

A tak mohlo konečně do
jíti k publikaci prvních dvou 
dokumentů o zřízení českosloven
s,ké anná4.J; veFrancii. Dne IÓ. 

prosince IgI7 předložila fran
couzská vláda presidentu re
pu?liky zprávu, obsahující 
vOjenské a politické důvodv, 
které ji pohnuly, aby orgadi
sovala na půdě Francie česko
slovenské vojsko. Památná 
tato listina, podepsaná G. 
Clemenceauem a ministrem 
zahraničních věcí St. Picho
nem, zněla: "Francie vždy 
všemi svými silami podporo
vala národní požadavky Če
chů a Slováků. Počet d~bro-

. . volníků těchto národů kteřf 
se ?O~tavll1 v ~k~mžik,u vyp~v.~děnív války pod prapor fra~couz
sky,v Je~t ~na~ny; z.traty: v JeJ1ch radách dokazuji beze sporu 
nad,senl, s )aky~ bOJovah proti našim nepřátelům. Některé vlády 
spo}enecke, ,a

v 

zeJn;.éna :t:rozatímní vláda ruská, neváhaly dáti svo
~e111, aby se uc~stnlly bOJe na naší frontě jednotky, sestavené z částí 
cesk<?slov~n.sk!ch, kt~ré u:likly n:přátels~ému útisku. Je tedy spra
vedhvo datl temto narodum moznost, aby hájily pod svým vlast-
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nim praporem, bok po boku s námi, věc práva a svobody národll 
a .bu~e to jen v ~r~didch francouzských, když přispějeme k orga· 
111saCl samoftatne ceskoslovenské armády. " 

K této listině byl přiložen dekret o zřízení samosprávné českosloven
ské armád] veFrancii} 
který vedle mini s- --_. 
terského předsedy 
(a zároveň ministra 
války) a ministra za
hraničních věd po
depsal na prvním 
místě president fran
couzské republiky 
R. Poincaré. Dekret 
nesl rovněž datum 
16. prosince 1917 a 
byl uveřejněn o tři 
dni později, dne 19, Ulice v Cognacu. 

prosince. Obsahoval 
v sedmi člándch hlavní zásady, na jejichž základech mělo býti 
vybudováno československé vojsko a které byly podrobněji uve
deny a rozvedeny v smluveném statutu československé armády. 
Nejdůležitější odstavce dekretu zněly: "Čechoslováci, organiso
vaní v samosprávnou armádu a uznávající v ohledu vojenském 
nejvyšší autoritu vrchního velení francouzského, budou pod vlast
ním praporem bojovati proti Ústředním mocnostem. Po stránce 
politické připadá řízeni této národní armády ,Národní radě zemí 
českých a slovenských', jejíž ústřední sídlo je v Paříži. Vypra
vení československé armády jakož i její další činnost budou za
bezpečeny francouzskou vládou. Platná ustanoveni francouzské 
armády, týkajíd se organisace, pořadí, správy a vojenského soud
nictví, platí i pro armádu československou. Samosprávná česko
slovenská armáda se nabírá: z Čechoslováků, sloužídch nyní ve 
francouzské armádě; z Čechoslováků pnde sloužidch, jimž byl po
volen vstup do československé armády, nebo kteří podepsali dobro
volný závazek sloužiti po dobu války v této armádě." 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 53. 
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v~e~ozlučn?u součástí ?bou,těchto dokumentů byl zmíněný již 
o~s1!n~ s:~tut ceskoslovenskeho vOjskq ve Francii, který, ač byl vypraco
van neldn~e, ?yl pode~sán nejpozději, 7. února IgIS, předsedou 
francouzske vlady G. Clemenceauem a dr. Benešem jménem "Ná-

Českoslovenští dobrovolníci Z bjvalé setniny "Nazdar". 

ro?~í radŽ česvkých a slo~enských zemí". Shodou okolností pro
hlasl1 soucasne Masaryk ceskoslovenský armádní sbor v Rusku, 
který byl až dosud formálně částí armády ruské, za součást samo
správného československého vojska ve Francii. Tak českosloven..: 
ský zahraniční odboj dospíval po jednotě politické také k iednotě 
vojenské. Ke skutečnému sjednocení československého r~voluč
ního vojska za světové války ovšem nedošlo, třebaže měla i jed
?otného vrchního velitele (vnějším znakem této jednoty bylo 
1 očíslování pluků československého vojska; v Rusku měl býti pluk 
čís. I-20, ve Francii čís. 21-30 a v ItalU čís. 3 I a dále). 'Zůstalo 
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rozděleno ve tři skupiny, ruskou, francouzskou a italskou, které n:l 

třech, místem tak vzdálených bojištích dobývaly hrdinně svobodu 
svému národu. 

Podepsání dekretu presidenta francouzské republiky umožnilo, 
aby pařížská "Národní rada" ko
nečně přistoupilakorganisaci čes
koslovenského vojska ve Francii 
na pevné právní základně. Bylo 
už pověděno, že ke konci roku 
1917 bylo ve Francii na 2.200 

dobrovolníků, z nichž mnozí tu 
dleli již několik měsíců (trans
port z Rumunska) a trpěli ne
určitostí svého postavení jakož 
i nedůvěrou francouzského 
obyvatelstva (to platilo zejména 
o dobrovolnících, kteří přišli 
z rozpadávajícího se Rus ka, kně
muž Francie, na niž se přesunulo 
celé břemeno strašlivé války a 
která měla již od dřívějška sm~t
né zkušenosti z ruské pomoci na 
francouzském bojišti, pohlížela z cviéellí éeskosloz'enskj'ch dobroc'olníků 

namnoze s rozhořčením). K nim v Cognacu. 

brzy nato přibyl oddíl českých 
důstojníků ze srbské armády od Soluně; nadbytek d{lstojníků mezi 
dobrovolníky, jenž měl za následek nepříjerrné obtíže, byl vůbec 
charakteristickým znakem tvořící se československé armády ve 
Francii jak v počátcích, tak i později. Z těchto dobrovolníků byl 
zformovánprvníplukčís. 21 (o způsobu číslování viz poznámku, uči
něnou o málo výše), za jehož garnisonu bylo francouzským minister
stvem války určeno po dohodě s "Národní radou" město Cognac (na 
sever od velkého jihofrancouzského přístavu Bordeaux), ležící "v pří
jemné poloze na březích řeky Charente v suché a zdravé krajině" 

a známé po celém světě výrobou pálenky (cognacu). Další pluky 
měly se organisovati v sousedství Cognacu, v Jarnacu a v ]olnville. 
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Počátky organisace československého vojska ve Francii setká
valy se s některými vnějšími a i vnitřními svízelemi, na jejichž 
překonání musila vynakládati "Národní rada" a zejména dr. Beneš 
velikou energii. Přední příčina nesnází tkvěla v tom, že dobrovol
níci, které seskupil společný krásný ideál svo body vlasti, přicházeli 
z různého a namnoze nesourodého prostředí a s rozdílnými vo
jenskými zkušenostmi předchozími. SešJi se tu mužové, kteří před 
tím nasazovali své životy a krváceli za vlast po boku spojeneckých 
vojsk na frontě soluňské, rumunské a ruské, nebo kteří bojovali 
v rakousko-uherském vojsku proti Srbsku, Rumunsku a Rusku a 
padli do zajetí, aniž dos"t;Ld měli možnost vstoupiti do dobrovolnic
kých revolučních sborů československých, či dokonce přicházeli 
bez vojenských zkušenosti, ale se značně odlišným světovým ná
zorem z demokratického ovzduší Spojených států. A tito staří 
vojáci, kteří prodělali již výcvik armády rakousko-uherské, ruské 
a srbské (někteří z nich dokonce všechny tři) a bohaté válečné 
zkušenosti, stáli nyní před nutnosti podrobiti se novému výcviku 
podle řádů armády francouzské, jak to žádal vojenský statut, uza
vřený mezi francouzskou vládou a "Národní radou". "Vojáci byli 
znechuceni stál ým cvičením, když už v nich bylo vědomí a citlivost 
starého vojáka, který ví už co a jak, a když důstojníci kromě toho 
spoléhali na mravní jakost celého dobrovoleckého sboru, jehož 
všechno konání a všechna snaha se nesla jen za tím, dostati se na 
frontu". Ukázalo se Ovšem později - a dobrovolníci to také 
uznali -, že nový výcvik na cvičišti, v důstojnických a poddůstoj
nických kursech byl bezpodmínečně nutný, poněvadž sice světová 
válka byla jedna, ale způsob válčení na rozmanitých jejích bojištích 
byl různý a namnoze zcela odlišný. Na francouzském bojišti, jež 
bylo ze všech nejtěžší, byli i osvědčení hrdinové od Zborova no
váčky, kteří se museli seznámiti s novým způsobem boje, neměli-li 
prolévati krev marně a ,bez úspěchu. A také důstojnická otázka 
byla příčinou některých nedorozumění, podobně jako nebyla vždy 
správně chápána účast francouzských důstojníků, velitelů a instruk
torů v československé armádě. 

Vše to však bylo příliš lidsky přirozené a vysvětlitelné, takže 
bylo by nespravedlivo vytýkati tyto úkazy ve zlém. Odrážel se 
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V nich nejeden příznačný rys čes.ké po,:"ahy ~tejn~. ia~o. ne~rp'ě1ivost 
dobrovolníků jíti na frontu, bíti se Sv Něm~l ~ p~lspetl k JeJIch e~
rážce a tím i československé svo bode - vldeh J~m~ t~to netrpeh
vost již v počátcích" Ceské družiny" a nebyla oJedlllelou - a ko-

Sokolské cvičení československjch dobrovolníků v Cognact!. 

nečně i jistá nervosita, pramenící z č~nné pr~n~kavé vú.ča~ti na čtrř-
1 t 'm už téměř strašlivém válčení 1 z nemene strashvych zkuse-
e e 'k o dVl l' h ností; nezapomeňme, že mnozí z dobrov?lm u,pro ,e a 1 , rozvno~ 

katastrofu Srbska a rozklad ruské fronty 1 ruskeho z~z~ml: V~d~t 
i sami francouzští důstojníci a velitelé, jak VZpO~l11~~ dU~:OJ~lk 
československých legií ve Francii .R. I~,~dlec, byh pn pocatclch 
oro-anisace československéa,tmády "Jelem . "Po transport:u zRusk~, 
kt~rý jim nahnal tolik strachu f?-ražka~i a ruský~l ~mfo:maml, 
došel nedávno transport z Amenky a teď za~~ se ObJ~Vl~y n~Jed~o~ 
v Cognacu uniformy srbské se sametovými ,ce,t::-eny~l ~ ~~rnyml 
límci a v šajkačích (čepicích), ne ner:odobnyc~vCe]?l~lm jeJlch

o

vo
jáků. Nedovedli se ještě orientovatI o tom sl!zdem se C~cl:u se 
všech stran a ač na nás pohlíželi zprvu se zvedavou neduverou, 
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přece jen zkušené oko v odhadování cizinců poznalo jejich bázeň 
a strach z neznámých lidí. Nikdy však se nám ve Francii nestalo, 
aby nás někdo oslovil, jak bylo v Rusku napořád: ,Vy jste Rakušar:é, 
že ano? Nu tedy rakouští Cešil A jak to přijde, že bojujete proti 
svému dsaři?' Vůbec porozumění pro příčiny našeho odboje bylo 
ve Francii daleko silnější a větší nežli ve slovanském Rusku, kde 
~elé naše hnutí bylo i spřátelenými Rusy vykládáno spíše jako ně
Jaké nedopatření politické, o kterém se před námi taktně mlčelo." 

Ale mraky a mráčky, které se vznášely nad počátky organisace 
československého vojska ve Francii, se záhy rozplývaly a ostré hrany 
původní nesourodosti nového dobrovolnického tělesa se obrušo
valy a ohlazovaly. Různorodé prvky se sžívaly a stmelovaly v pev
nou jednotku jak po stránce vojenské, tak i mravní. Nemohlo býti. 
ani jinak, když všechny spojova!a jediná základní myšlenka) ostlobo
zeni národa} před jejímž mohutným sjednocovacim účinkem vše 
ostatní, co rozdělovalo, nutně ustupovalo do poza di. Dobrovolníci 
brzy obnovili svou mravní rovnováhu, uvykli si V novém prostře
dí, seznámili se blíže mezi sebou a Foznali v mnohém, co je původ
ně rozru~.ovalo, jiné, světlé stránky; také leckteré původní skuteč
né nedostatky, vyplývajíci z nehotovosti a novosti věci, byly na
praveny. 

Již prostředí, v němž se octl formující se 2 I. pluk, působilo na 
mysli československých dobmvolníků blahodárně. Sice obyvatel
stvo Cognacu, když se doslechlo, že se město má státi střediskem 
n?vě se tvořící armády z příchozích z Ruska, pro testovalo prostřed-
111ctvim svých politických zástupců velmi naléhavě, ač marně, proti 
tomu. Leč jeho nedůvěra velmi brzo ustoupila citu upřimnébo přá
telství a obliby, když poznalo z vlas1ní zkušenosti odlišnost Cechů 
a Rusů - nezapomeňme, že "národní" vlastností širokých vrstev 
francouzských jest humorná až neznalost zeměpisu a národopisu
a vznešené dle českých snah jakož i českou kázeň. Když v listopadu 
r. 1917 přijel do Cognacu první transport dobrovolníků z Ruska 
v ruských uniformách, byly ulice města na znamení odporu lidu
prázdny. Ale již průchod československých dobrovolníků městem 
za zpěvu strhujíd francouzské národní hymny "Marsei1laisy" byl 
první mocnou ranou do ledu nedůvěry cognackého obyvatelstva, 
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jež si záhy nato Cechoslováky zarnilovalo. Cognacké dámy a dívky 
mateřským přátelstvím nebo družnou láskou v brzku nahrazovaly 
československým dobrovolníkům vzdálené a nedostupné teplo do· 
mOva. V Cognacu obnovil a prohloubil 2 I. pluk poměr dobrovol
níků setniny "Nazdar" k obyvatelstvu bayonnskérr_u. 

Ceskoslovellští dobrovolníci v anglické armádě u p)'ťamid v Egyptě. 

A stejně příznivě působilo na československé dobrovolníky 
uvítání, jehož se jim dostalo hned na počátku od úředniho před
stavitele Francie, generála Cheré} velitele oblasti angoulemské, 
k níž patřil také Cognac. Ještě před podepsáním dekretu presi
denta francouzské republiky, 11. prosince 1917, navštívil generál 
Cheré Cechoslováky v Cognacu, kteH k svému velkému p±ekva
pení uslyšeli z jeho úst po vykonané přehlídce tento proslov: "Pá
nové, moji vojáci, moji druhové! Je mi velikou ctí, že mohu vás 
úředne uvítati na půdě zakrvácené Francie jako spojence ve veli
kém boji. Je mi ctí, že mohu spatřiti ve vás zástupce slavné země, 
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k~erá pO staletí úpěla pod cizím, nelítostným panstvím cizího rodu 
a Jsem tomu rád, že bylo mým úkolem, abych prvý z francouzských 
řad mohl pozdraviti váš čestný a slavný národ. Přišli jste do Francie, 
do cizí země, ale přišli jste mezi své. Vaše stověžatá, zlatá Praha, 

CviČeJií československjch dobrovo!níkti v Cognac!l. 

na níž vzpomínka zůstává mi svatou a vznešenou po celý život, je 
vám vzdálená, ale jsou vám blízcí vaši francouzští přátelé, kteří vás 
znají a dovedli již dávno oceniti a chápati vás: starý zápas. V zpomi
nám rád na ch víle, které jsem ztrávil ve vaši zemi, ve vaší Praze
od těch dob znám váš národ, vaše snahy sledoval jsem vždy s na
pětím a s láskou. Nejste sami v cizí zemi, jste mezi přáteli, jste 
mezi svými a všichni společně se vynasnažíme, abychom pro své 
země dobyli vítězství, kterého si všichni přejeme!" 

Lze pochopiti, že tato srdečná a hřejivá slova zanechala v dobro
volnídch hluboký a nesmazatelný dojem. "Nemluvil k nim jen 
francouzský generál, velitel brigády angoulerr"ské, dtili, že mluvil 
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k nim jejich starý, dobrý přítel, který je vítá s otevřenou náruči, 
jako vítá starý šedivý otec své syny, kteří mu přišli pomoci v ne
štěstí a soužení. Zapsal se nám do srdce a kdykoli přišel mezi nás) 
mezi naše vojáky, byl uvítán vděčnými, srdečnými pohledy, jež 
hladily jeho tváře 
a líbaly jeho šedi
vé vlasy." Vskut
ku znal generál 
Cheré český ná
rod dlouhou do
bu,neboťjižpřed 
dvaceti lety ná
vštívil Cechy a 
Prahu na pozvání 
rodinv ušlechti
lého průkopníka 
francouzsko-čes
kého přátelství 
českého malíře 
S. Pinkase, jehož 
chot Adrienna 

Vrchllí velitel českoslOl'eI!skfch legií generál .Maurice Janin. 

byla rodem Francouzka (s Pinkasovou rodinou byl spojen důvěr-
ným přátelstvím také A. Denis). 

O čtrnáct dní později, 23, prosince, setkali se naši dobrovolníci 
v Cognacu s jiným francouzským zna~cem a příz.nivcem česk~ho 
národa. Byl to podplukovníkCaza!et, predseda Umefrancouzskych 
gymnastů, který před válkou několikráte byl v Praze přítomen na 
~okolských sletech a nyní uspořádal na ~opud g~ne~ála Cher~ho 
přednášku pro cognacké obyvatelstvo za predsedmctvl cognackeh~ 
starosty, aby je seznámil s dějinan~i" so,:~a~ným.stav~m,a snahamI 
národa, i ehož členové, českoslovenstl vOJacl, dlel! meZI mm. Znovu 
se Marseillaisou", kterou při zahájení slavnostního večera zazpíval 
pě;ecký sbor dobrovolníků pod vedením ~nž. Rytí~e" :~ps~li Ce
choslováci příznivě do francouzských srdcI, k ~lmz uClDne pr~
mluvila i nadšená slova přednášky podplukovmka Cazaleta. Za
sluhou generála Cherého věnovaly cognacké dámy při této pří1e-
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žitosti všem rotám 2 I. pluku podle francouzského zvyku vkusné 
červenobilé praporky s čísly rot, které později, před odchodem 
pluku na bojiště vyměnily za prapory hedvábné. 

V této době dokončovala "Národní rada" první organisační 

P!ukoPllík l'hi!ippe, velitel čsl. brigády! z.e Francii. 

práce československé armády. Za vrchního velitele celého česko
slovenského vojska, jenž měl zosobňovati jeho jednotu,ať už bojo
valo ve Francii či v Rusku nebo v Ita1ii, byl Štefánikem získán zná
mý nám již generál Maurice Janin) který se ke konci listopadu 
t. 19 1 7 byl vrátil z Ruska. Na důležité toto misto doporučovala Ja
nina jeho podrobná znalost-slovanských věd (byl žákem L. Legera), 
zejména pak ruských, jakož i cenné služby, které prokázal za svého 
ruského pobytu v době světové války československému odboji. 
V domě "Národní rady" na rue Bonaparte zorganisoval generál 
Janin nejprve z francouzských a později i z českých důstojníků 
generální štáb československé armády, který pod jeho vedením 
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převzal další organisaci československého vojska. Vojenským při
dělencem "Národní rady" u Janina byl nejprve plukovník Cha
lupa a později plukovník Fierlinger, kteří zejména bděli nad tím, 
aby smluvený statut ze 7. února 1918 byl zachováván a tím i samo
správný, československý cha
rakter vojska. Velitelem tvo
řícího se 21. pluku stal se plu
kovník Phi/ippe (později byl 
velitelem celé čsl, brigády ve 
Francii), který s řadou fran
couzských důstojníků, pod
řízených velitelů a in struk
torů,-odjel 10. ledna 1918 do 
Cognacu. Od té doby nastal 
soustavný výcvik dobrovol
níků po francouzském vzoru. 
Philippovým pobočníkem Ca 
tlumočníkem) se stal kapitán 
Snejdárek) který do té doby 
sloužil ve francouzské Cizi
necké legii u pluku Zuavů .. 
Praporními veliteli byli fran
couzští důstojníci: Gil1ain (ve-
lel později na frontě 21. plu- Kapitáll (pozdéjší generál) J. Šnejdárek. 

ku), jehož pobočníkem byl 
poručík Miloš Cermák, Bourguignon s poručíkem-pobočníkem 
R. Kadlecem a JuEen s poručíkem-pobočníkem S. Bláhou; vedle 
nich velitelem praporu byl i kapitán Husák Ač Štefánik, jenž věn?
val podrobnostem vojenské organisace mnoho času, i generál Ja1l1n 
byli by si bývali přáli, aby se samosprávné postavení československé 
armády zračilo i v uniformě, bylo pro nedostatek času a vhodného 
materiálu nutno sáhnouti i tu k francouzskému vzoru a k modré 
látce "barvy horizontu". Byl pořízen aspoň zvláštní odznak (na
kreslil malíř Strimpl), jenž byl připevněn jednak na límci, jednak 
na soukenném baretu (byl také na pří1bicích, které se nosily v zá
kopech). 



ZŘÍZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ ARMADY VE FRANCII 

Od konce ledna r. 19I8 započala pilná cvičení dobrovolníků 
podle francouzských řádů; předepsaný vojenský tělocvik nebyl 
však prováděn podle systému armády francouzské, nýbrž čeští 
důst,:jníci prosadili, aby do cvičebné osnovy byla místo něho 

Přehlídka 2I čsl. pluku generálem ]aninem v CogfJacu (IÓ. března I9I!J). 

zařaděna soustava sokolská. To mělo veliký význam nejen tělesný, 
nýbrž i mravní. Bylo by možno napsati silnou knihu jen o tom, i~k 
sokolská myšlenka silně pronikala celým vojenským dobrovol111c
kým hnutím v československém odboji a jak všude tam, kde byl 
jen třebas malý hlouček českých dobrovo1ců, vznikaly sokolské 
kroužky, které se nedaly odstrašiti ani primitivnosti a nedostatkem 
tělocvičného nářadí a pilně. cvičily třebas jen cvičeni prostná. Orga
nisátory těchto kroužků, které pořádaly časem veřejná cvičení a 
tim působily i propagačně v cizím prostředí, v němž právě česko
slovenšti dobrovolníci dleli, a povzbudivě na ostatní své druhy, 
byli přirozeně staří, předválečni sokolšti borci, ale jejich zápal ne
zřídka strhával i ty, kteří před válkou Sokoly nebyli a nyní se Jimi 
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stávali nejen tělem, ale i duchem. A to ~!10 to n~j?ůleži~ějš~. Cvi. 
čení byla mnohem více než tělesný protqed pr?t1 u?avne vOJen~ké 
dresuře, byla především drahocennou mravm posllou. Zachr~no. 
vala před pocitem znemravňující jednotvárnosti, která se ve vOJen~ 
ském životě za dlou~ 
hé války nezHdka 
dostavovala, zachra
ňovala před výstřel
ky otrlosti a otupě
losti, spojovala dob
rovolníky aspoň v 
duchu se vzdálenou 
vlasti, přispívala k 
zvýšení vzájemné 
družnosti a skuteč
ného bratrství a po
máhala za po mína ti 
na bolesti, které do
léhaly na mysli dob
rovolníků často těž

Dr. E. Beneš návštěvou u čsl. dobrovolníků v Cogl1acu. 

ce. A stejný, ba ještě významnějš~ byl le)i~.h účinek n;ezi za1atci, 
kteří duševně strádali mnohem Vice nez Jejich drubove ve vOJsku. 
S nimi ruku v ruce šla a stejné účinky vzbuzovala sokolská píseň 
a česká píseň vůbec. A nejen v garnisonách, nýbrž i v příhodných 
chvílích na bojišti vykonávala sokolská cvičení své důležité a ne
ocenitelné mravní a povzbudivé poslání. Vidíme to mezi dobro
volníky setniny "Nazdar" ve Francii, mezi dobrovolníky" Ceské 
Družinv" Ceskoslovenské brigády" a československého armád
ního sb~r~'~a Rusi, v československém vojsku v Ita1ii a konečně 
také v československé legii francouzské. V' • 

Hned, jakmile dojel Husákův transport do Cogn~cu, utvonh 
jeho Sokolové jednotu a ~~skal~pro svávc,:,ič~?í těloc:~čn~ cog?ac: 
kého spolku gymnastů. J epch plle umozmla Jl m pomysletI Vv kra,tke 
době na veřejné vystoupení a to tím spíše, že 21. pluk mel za hy 
také svou hudbu. K Vystoupení došlo za krásné slunné neděle 
17· března 1918 a dosta~ily se k němu přední osobnosti cognacké 
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společnosti a úřadů. Výsledek byl velm1 zdařilý a na shromážděné 
obecenstvo působila nejmohutněji prostná cvičení 2..000 českoslo
venských dobrovolníků. Také později došlo k veřejným sokolským 
cvičením. Tak 2.2.. pluk cvičil v Jarnacu před oblibeným gene
rálem Cheré sestavy zV. všesokolského sletu, 14. července 19 18, 
v den francouzského národního svátku, cvičil 2. 1. pluk za frontou 
v Alsasku a jeho výkony nadchly zejména přítomné americké d.ů
stojníky, a konečně se účastnili Sokolové z 21. a 2.2.. pluku tělocV1Č
ných slavností v Paříži, které se konaly v polovici října r. 19 18. 
Všude rozmnožili náklonnost k československému národu a zane
duli hlubokou vzpomínku. 

Za slibně pokračujídbo výcviku mizely v prvních měsících 
r. 1918 prvotní nesnáze a případné nespokojenosti a zmenšovala se 
nedůvěra 1Tleú českými a francouzskými důstojníky. A jako učelivé 
mužstvo osvojovalo si bez nesnází řády francouzské armády, získá
valo dústojnictvo nové dúležité poznatky v kursech a na zkušeb
ních návštěvách fronty. Kdvž 16. března 1918 vykonal generál 
Janin první návštěvu ti 21. pluku a jeho přehlídku, zjistil k svému 
velkému uspokojení, že "mužstvo bylo ve výborném stavu hmot
ném i mravním; jeho sportovní pohotovost, jeho fysická odolnost, 
jakož i podrobný výcvik a výcvik řadový byly velmi dobré". 
V této době bylo formování 2.1. pluku ukončeno a počaly se klásti 
základy k dalšímu pluku čís. 22) jehož garnisonou se stal nedaleký 
farnac. K zřízení 22.. pluku došlo 2.0. května 19 18 . 

Početní vzrůst československého vojska ve Francii nebyl tak 
rychlý, jak si původně představovala pařižská "Národní rada", 
a jeho sílamísto očekávaných 2.3.000 mužů vyrostla posléze asi na 
10.000 mužů. Hlavní příčinou toho bylo, že se nepodařilo do
sáhnouti od italské vlády, aby vydala "Národní radě" žádaných 
15.000 československých dobrovolníkú-zajatců; místo nich dQšlo 
do Francie jen 850 mužů. ji tak "Národní radě", která prováděla 
nábor) byly k disposici počtem mnohem méně vydatné skupiny 
dobrovolníků. Byli to jednak, jak už zčásti zmíněno, českoslovenští 
zajatci ve Francii (zajatci ze Srbska), američtí dobrovolníci, druhý 
transport z Ruska a do bro vol níci ze srbské armády od SOl uně. Také 
kolonie Cechů ve Francii, která se hlavně zásluhou dra L. Sychravy 
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a maliře Fr. Kupky podřídila autoritě "Národní rady" jakožto z~
konité představitelky československé státní svrchovanosti a vlády 
a svolila k vypsání povinného vojenského odvodu, poskytla nové 
dobrovolníky. Konečně se pak po veliké n.í.maze dra Beneše poda
řilo dosáhnouti též 
toho, že v červen
ci roku I918 byl 
z Cizinecké legie 
propuštěn malý 
hlouček český c h 
dobrovolníků, 
zbytek to slavné 
setniny"Nazdar". 
V první polovici 
roku I 9 I 8 účast
nili se tito dobro
volníci ještě ve 
svazku Cizinecké 
legie vražedn) c h Pi:veckj kroužek 23. /sl. pluku v Cognacu. 

bojů na Sommě a V' , , 

vyznamenali se zejména 26. dubna 19I8 pn utoku u leslka Han
crard a o měsíc později u Soissonsu a u Compiegne; účast na těchto 
bojích vyžádala si ovšem nový~hoobětí na ~ivotec~. Z původ?ího 
počtu 600 českých dobrovolmku z Franc1e, Anghe a ze Svycar, 
kteří roku 1914 vstoupili do Cizinecké legie, padlo nebo .zemřelo 
do této doby 200 rnužů a 300 pro svá zranění a nerr,ocl se stalo 
neschopnými k vojenské službě. Ohromný počet ztrát ukazuje, 
že boj na francouzském bojišti byl ~ejk:va~ější. Do ~e:ko~lov~n
ského vojska přišlo těchto dobrovolmku aS1 50 a steJny aSI pocet 
zůstal i eště roztroušen v osadním vojsku. Vůbec osudy někte
rých českých dobrovolníků za světovéy -;álky byly ;~lmi p~str~ 
a kraj, jejž uviděli, daleký. Ceskoslovenstl dobrovolmC1 v angllcke 
armádě dostali se až do Egypta. 

V první polovici června r. 1918 skončil se pobyt 2.1. pluku 
v Cognacu a 2.2. pluku v Jarnacu. ~talo s~ tak. na rozkaz franco~~~ 
ského ministerstva války, aby spoJenecka VOJska, pokud byla pz 

• 
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or~?t;tiso~á!1a, .byla dopravena do bojového pásma. Byla to příprava 
k JeJ1~h ucas~l na r~~hodných ranách, které vrchní velitel spoje
ne~kych a~m~d marsal F. Foch začal tehdy zasazovati německému 
vOJsku. Vrele byl.? rozloučeni, které připravilo obyvatelstvo Co
gnacu a Jarnacu Cechoslovákům, odjíždějícím 10. a 12. června do 
Voges k armádě generála Castelnau, kde byli ubytováni nejprve 
~, městečku Darney a Attigny. V Cognacu" zůstal tvořící se pluk 
ClS. 2}. 

JEDNANí 
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, .J estliže ~ž do~ud bylo dotčeno v našem vypravování jména 
Ita}!e v souvvIs10stl s,československým odbojem jen zřídka, není to 
znamkou, ze se v nI do této doby neuplatňovaJv hlubší českoslo
~e~ské s~ahy revoluční. Naopak ItaIic má, jak hned uvidíme, v dě
pnachnaseho osvo bozovadho hnutí veliký význam, j enz vyvrcholil 
r. 19I~,.kdy ~~ také tu konečně podařilo pařížské "NárodnÍ radě" 
proraZ1tl pol1t1cky a získati svolení k organisaci revoluční česko
slove,t;tské a,;::nády. Byl to ovšem výsledek namáhavého úsili, jež se 
prOblte~o tezce ~ nesnadno přes rozmanité překážky, způsobené 
hlavne Je~nak nez1ljorm,ovaností italské velejnosti o Cechoslovácích, jejich 
postaven; a sn,ahách, Jednak nedůvěřivosti italské vlády k odboji 
slov:anskeho ~aroda ~a svobodu. Nemalou důležitost mělo i to, že 
Itahe vstoupIla do valky proti Rakousku- Uhersku teprve v květnu 
r. I915 ~ěm~c~~ vypo::-ěděla.válku dokonce až v srpnu r. I916), 
po tuhem vUltrnlm bOJl mez! stranou válečnou a stranou míru 
a že v Italii nekylo české} po případě slovenské kolonie) která by jak~ 
t~mu by~~ v ~~tatních zemích Dohody a v Americe, dala re~oluč
mmu bOJl pocatek. 

~řed vá!koou byl~, Itali~ d}:m, ne:elk~ho počtu českých vzdě
lancu a umel~~~ kt~t1 do Ul pnchazel1 na cas studovati v}'znamnou 
a st~roby~ou JeJ! ~1nul~st v nesčetných památkách historických a 
~meleckych:?olnpa~e ~okumenty, vztahujidsekčeským dějinám 
(Jsou shromazdeny zejmena v proslulém archivu a knihovně Vati-
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kánské), nebo její malebnou přírodu, naplněnou veselými a jasnými 
barvami, či rázovité obyvatelstvo a pitoreskní jeho obydlí. Trvaleji 
se tu usadilo jen několik jednotlivců, většinou živnostníků, kteří 
žili rozptýleně na různých místech bez užších vzájemných styků; 
odhaduje se, že před válkou 
bylo v Italii asi na 3°° Cechů 
a Slováků, tedy počet mizivý 
a společenského postavení ne
významného. "Ceská kolej" 
(" Collegio Boemo") v Rímě, 
na níž se vzdělávali vybraní 
čeští katoličtí bohoslovci, ne
vytvořila před válkou hlub
ších českoitalských styků a 
nepřispěla k tomu, aby se 
v italské veřejnosti rozšířila 
známost o českém národě; by
lo to ostatně pochopitelné při 
nevlídném poměru, jenŽse od 
r. 1870 vyvinul mezi papež
stvím a si ednoceným italským 
královstvím. Také ojedinělé 
osobní známosti českých a 
italských vědců (z velké části Viktor Emanuel 1I., král italskj. 

historiků) a z nich plyr:.oucí 
korespondence neměly pro propagandu českého jména v širších, 
zejména politických kruzích italských významu. Mezi českými 
a italskými politiky styků nebylo. 

Tím se vysvětluje, že italská veřejnost neměla před válkou 
o českém národě vědomosti buď žádné, nebo její znalosti byly ne
správné a nepříznivé vytvoření srdečnějšího vzájemného vztahu. 
Ačkoli italští vlastenci pokládali Rakousko za největšího nepřítele 
italského národa, jenž dlouhou do bu překážel jeho politickému sj ed
nocení a i po r. I866 podržel ještě část území obývaného italským 
lidem (v jižním Tyrolsku a Přímoří), přece o jeho vnitřních po
měrech měli představy velmi chatrné a to tím spíše, že své vědo-

Ob:ázkové d-2jiny naší samostatnosti 54. 849 

, 
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mosti O národnostním stavu rakouských zemi čerpali většinou ze 
stranických spisů německých. Ostatně k Německu a k Němcům, 
pokud se označovali italským slovem "tedesco", chovali Italové 
nemalé sympatie, Němci byli v jejich představách "dobrý a ukáz
něný národ, jenž pracuje, přesně platí a dá vydělat". Nenáviděni 
byli jen Rakušané, "Austriaci", což znamenalo Italovi "něco ha
nebného, protivného, co musí nenáviděti". Na Cechy (Boemi) 
samy měl italský lid z minulosti nepříjemné vzpomínky, které se 
přenášely z pokolení na pokolení. Vždyť byly to hlavně české 
regimenty, které vedle regimentů chorvatských bojovaly v polo
vici XIX. století pod vedením Radeckého proti sjednocení ital
ského národa a prolévaly krev italských vlasteneckých revolucio
nářů v Lombardsku a Benátsku. A proto i jeden z největších ital
ských básníků XIX. století Cm'ducci napsal ve svých protirakous
kých verších, že ltalie nebude šťastna, dokud rakouská a česká 
cÍ1átra bude píti vodu z italských řek. Tento výkřik vlasteneckého 
hněvu, podporovaný pamětí lidu, měl více působivosti než správ
nější soud Carducciova současníka básníka Giustiho, jenž soucitně 
mluvilo českých vojácích, vytržených ze své porobené vlasti a bo
jujících pro Habsburky, začež ziskávají nenávist italského národa. 
Jen o Husovi měli aspoň někteří italští vzdělanci přesnější vědo
mosti. O jejich rozšíření mezi italskou veřejností se zasloužil italský 
politik a žurnalista Benito MussoNni, který k Husovu jubileu r. 19 1 5 
vydal spisek o Husovi (Giovanni Hus, il Veridico). Krom toho 
rozšířené nepřátelství Italů vůči národům jihoslovanským přitě
žovalo i Cechoslovákům. 

Proto také v ItalE, podobně jako bylo tomu v ostatních do
hodových zemích, musil československý zahraniční odboj vyvinouti 
nejprve horlivou činnost propagační) aby seznámil neinformovanou 
italskou veřejnost s postavenim a revolučními snahami českého 
národa, než mohl usilovati a získati politických úspěchů. S pro
spěchem bylo, že za světové války předstupoval českoslove11ský 
národ před Italy s jmé11em 11ezatíženým nevlídnými reminiscen
cemi minulosti, neboť dřívější "Boemi" ~y1i vystřídáni názvem 
"Cecchi" (" Czecchi"), po připadě "Cecoslovacchi" (",Czecoslo
vacchi"). Trvalo ovšem jistou dobu, než se Italové naučili toto 
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zhola jim neznámé jméno, které mělo v j~jich j~zyku příchuť e~m= 
tičnosti, vyslovovati a ncž potom sez11ali take Jeho obsah, steJne 
jim nový. "Toto pronikání v italském prostředí bylo pro. českoslo
venský zahraniční odboj tím důležitější, že vedle Ruska, Jak už po-

Tábor rakousko-uherskjch zajatCi! v ltalii, 

dotčeno, byla ltalie největším shromaždištěm českých a doveD
ských zajatců, z nichž bylo možno utvořiti č~skoslovenskou,arm~?u 

Počátky byly ovšem těžké. Ke koncl r. vI914" z~ sv~bo :11::
ského pobytu, navázal sice A1asat:.yk styk s nekterym~ :vyznacneJ
šÍmi osobnostmi italského politického světa, a podobnc 1 l11. R. Ste
jánik za svých dvou návštěv v Italii, ke konc~ r. I9~5v' když se 
vracel přes Italii z rozvráceného Srbska do FranCle, a na Jare r. 19 I 6, 
kdy také shazoval na italském bojišti,s ~er~plánu do ral:ousk~~h ~á
kopů proklamace, určené českým 1 J1~Yn: slovanskym v~Jakum 
rakousko-uherské armády, leč k orga111sacl československeho od
boje v Italii tehdy ještě nedošlo. Překáž~ou byl i ~e~ostatek osob, 
které by se této práce ujaly. Když ltalie vypovedela Rakousku-



o ČESKOSLOVENSKOU ARlvLÁDU V ITALII 

Uhersku válku, opustila ji z hrstky Cechů tu usazených ne
111

alá 
část a ostatní, ač svým setrváním - aspoň někteří _ dali na jevo 
protirakouské smýšleni, byli jako rakousko-uherští poddaní inter
nováni, hlavně na ostrově Sardinii. Také italská vláda nevěnovala 
s počátku československému revolučnímu bnutí pozornosti, poně
vadž při vstupu Ita1ie do války nepomýšlela na rozbití Rakouska
Uherska. Její zájem dostavil se teprve později a byl vzbuzen jednak 
chováním českých zajatců v Ita1ii, o němž bude ještě řeč, jednak 
~zrůstem československé revoluční akce ve Francii, Anglii a ve 
Svýcařích. Zprávy o ni se soustřeďovaly v novém ministerstvu pro
pagandy) zřízeném pod vedením poslance Commandiniho r. 1916, 
jehož nejpřednějším úkolem bylo sledovati rakousko-uherskou 
propagandu proti ItalE a Spojencům vůbec a všímati si vnitřních 
poměrů rakousko-uherských. V létě r. 19I6 vstoupil Comman
diniho tajemník Gino Scarpa v osobní styk nejprve s českosloven
skou kanceláří ve Svýcařích, spravovanou Plesingerem-Božino
vem, a poté přimo s drem Benešem v Paříži. 

Pro začátky československé revoluční organisace v Italii mělo 
nemalou důležitost, že po celoročním internování na Sardinii bvli 
propuštěni dva Cechové, kteří se hned nato význačně uplatnÚi, 
inženýr Karel Veseij) předtím ředitel cukrovaru ve Perraře, a malíř 
Oskar Brázda. Oba byli propuštěni po vydatné přímluvě rus
kého vyslanectví v Rímě, inženýr Veselý pfičiněním dobrovol
níka z "Ceské Družiny" poručíka Vladimíra Vaňka) jenž byl v té 
době vyslán ruskými úřady do západoevropských zemí (již před
tím se vyznamenal svým odvážným přechodem rakouské fronty a 
návštěvou Prahy) a v dorozumění s pařížskou "Národní radou" vy
hledával mezi internovanými Cechy revoluční posly do vlasti. Na 
Vaňkovo upozornění vstoupili oba propuštění neprodleně ve styk 
s "Národní radou" a po dOJ;lOdě s ní zahájili v Italii propagační čin
nost. Také oni pracovali od počátku v součinnosti s ministerstvem 
Comn-"andiniho, dodávajíce mu zejména zprávy, které jim zasílala 
"Národní rada" z Paříže; tajemník Scarpa prostředkoval opět inže
nýrovi V éselému otiskování zprávo Ceskoslovádch v předních 
římských listech. 

Tak se v druhé polO1Jici r. I9IóVytvořilo pfíznivé ovZdu/í pro další 
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revoluční jJráci. Mezi italskými politiky a novináři vzrůstal počet 
těch, kteří se o beznamovali blíže s československými snahami a 
byli ochotni je podporovati, přejíce si, podobně jako ministerstvo 
Commandiniho, aby Čechoslováci rozvinuli na italské půdě horli-

ČeskoslovellSké oddělení hřbitova Castell Dante Rovereto v ItalU. 

vější činnost ve prospěch své věci. Bylo to vyzvání jistě důležité a 
cenné, neboť ze všech západoevropských států Dohody měla Italie 
jediná přímý zájem na Rakousku- Uhersku a byla také Leho hlavním 
odpůrcem. Proto lJ lednu r. 19I7 zajel dr. Beneš do Ríma) aby tu 
vstoupil jednak v osobní styk s italskými vládními kruhy, politiky 
a novináři jakož i s význačnými osobnostmi papežského Vatikánu, 
jednak pevněji organisoval československou propagandu. Po do
hodě s tajemníkem Scarpou zřídil dr. Beneš, obdobně jako tomu 
bvlo již v Londýně a ve Svýcařích, také v Římě československou 
tÚkovou kancelář jako odbočku pařížského sekretariátu "Národní 
rady". V čelo tiskové kanceláře, která měla býti v úzkém styku 
nejen s italským ministerstvem propagandy, nýbrž i s italským mi-
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nisterstvem zahraničních věd, byl postaven inženýr Veselý. Vedle 
toho smluvil dr. Beneš s tajemníkem Scarpou, že bude zřízen 
italsko-československj kOJ/litét) jenž vskutku hned nato vstoupil v život. 

Propaganda, kterou vyvinula římská tisková kancelář "Národní 
rady", byla horlivá a úspěšná a mohla se opírati o účinnou pomoc 
několika upřímných a vytrvalýchitalských přátel československého 
revolučního hnutí. V jejich čele stál poslanec Andrea Torre} který 
napsal také předmluvu k italskému vydáni dříve již zmíněné Be
nešovy propagační knihy "Z11ičte Rakousko- Uhersko", vyda11é 
v této době podobně jako italský překlad Lutzowových "Cech" 
římskou tiskovou kanceláří. Vedle Torreho uplatnili se i četní jiní, 
zejména G. Amendola} poslanec Collona di Cesaro z kruhů nacio-
11alistických a politikové, soustřeďujídse kolem předního italského 
listu liberálního směru" Corriere della Ser;l" (" Večerní kurýr"), na 
příklad senátor Albertini} prof. Borghese a jini. K předním podpo
rovatelům československých snah patřil také znamenitý ita18ký 
historik prof. Salveminij který v časopiseckých článcích a obzvláště 
v knize "Delenda Austria" ("Rakousko budiž zničeno ce) bojoval za 
to,aby Německo bylo osamoceno a rakomko-uherskámonarchie, na 
jejíž místo by vstoupily národní státy, mezi nimi také nezávislý stát 
československý, rozbita. Z odpovědných politiků vystoupil první 
pro českodovenskou samostatnost socialistický poslanec a miniHr 
Leonida Bissolati) který již ke konci října r. 1916 prohlásil ve své 
cremonské řeči nutnost zničiti Rakousko- Uhersko a rozčleniti je 
podle jeho národnostního složenÍ. Když v polovici června r. 19 1 7 
užil inžen ýr Veselý vzpomenutého již italského překladu Benešovy 
knihy Zničte Rakousko- Uhersko" k dotazníkové akci (referenda) . " 
mezi italskými politiky, vědci a novináři, ukázalo se, že jest mezi 
nimi slušný počet těch, kteří se zcela postavill za program česko
slovenské nezávislosti a pokládali samostatný československý stát 
za důležitého činitele v demokratické Evropě. Mezi zajímavýrri 
projevy, ježtehdyobdržela československá tisková kancelář v Řírrě, 
čtla se též odpověď nynějšího diktátora Italie, tehdejšího ředitele 
milánského listu "Popolo d'Italia" ("Italský lid") Benita lvlussoli
niho} autora zmíněného již spisku o M. Husovi: "V obnovené 
Evropě zítřka musí Cechy býti státem nezávislým, který bude 
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míti k ItalE vztah bratrského přátelství s hlediska politicko-mrav
ního a čilé styky hospodářské. Bude zárukou míru a velmi důle
žitým činitelem evropské kultury." 

Při druhé Benešově návštěvě Říma v Září a říjnu r. I9I7 došlo k reor
ganisaci československé tiskové kanceláře, která se stala od této 
doby opravdovou kanceláří 
))JVárod1Jí Rad.l( (její italský 
název zněl: " Consiglio Nazio
nale dei Paesi Cecoslovacchi" 
místo dosavadního: "U ffkio 
di Bohemia"), podřízenou 
pařížskému sekretariátu "Ná
rodní rady", a byla vybavena 
větší pravomocí. Ředitelem 
kanceláře, která byla přt'stě
hována na via Boncompagni 
93, se s tal František Hlaváček, 
bývalý rakouský důstojník, 
jenž se dostal do italského za
jetí (bude o něm ještě zmín
ka). Dkol kanceláře byl dvoji. 
Pokračovala jednak v propa
gační práci, kterou úspěšně 
byla zahájila dřívější tisková 
kancelář, jednak pečovala 
o české zajatce v Italii. Pro 
tuto rozsáhlou agen du dostalo 
se jí pomocníků vosvoboze

Dům éeskosloz'emké kanceláře v Římě 
na via BOflcompagni. 

ných zajatcich-dústojnících J. Baldovi, Jar. Havrdovi, los. Logajovi} 
dru Ant. Papírníkovi a Ant. PeBovi. Inž. Veselý vrátil se k svému před
válečnému zaměstnáni. 

Hlavním účelem druhé Benešovy cesty do Říma nebyla však 
reorganisace tiskové kanceláře, nýbrž jednánísitalskými úřady, pře
devším s ministrem zahraničních věcí S. Sonninem o osvobození 
československých zajatců-dobrovolníkú a zřízení československé 
armády. Dr. Beneš mohl se v tom opírati jednak o hnutí, jež se již 
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delší dobu důrazně přihlašovalo v italských zajateckých táborech 
mezi českými zajatci, jednak o vzkaz ministra Sonnina, že italská 
vláda bude moci "Národní radě" ve vojenské otázce vyjíti vstříc. 

Od počátku války Italie s Rakouskem- Uherskem plynul do 

Ředitel "Československé kanceláře" t' Římě Fr. Hlaváček uprostřed člellli vjboru 
"Českého dobrovolnického sbort;". 

Italie znač11:ý počet československjch zajatců) z nichž se nemalá část dá
vala zajímati dobrovolně, nebo dokonce do zajeti přebíhala. Toto 
zbíhání na italském bojišti nemělo ovšem tak hromadného rázu a 
toho citového přízvuku jako na ruském bojišti, na němž byli čeští 
vojáci naplněni přesvědčením, že přecházejí "ke svým". Dobro
volný přechod k Italům - pokud ovšem nebyl vůbec projevem 
nechuti k válce a obavy o život - byl mnohem více výsledkem 
rozumové úvahy a předem předsevzatých revolučnich úmyslů, 
plynoucích ze skutečnosti, že Ita1ie byla nepřítelem Rakouska
Uherska a z domněnky, že proto poskytne ihned českému odboji 
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účinnou pomoc. Leč tyto naděje zůstaly po dlouhou dobu nevy
plněny. Naopak poměry, do nichž se v prvních dobách dostali čeští 
zajatci, nebyly příliš utěšené. Zajatci byli rozptýleni po různých 
táborech, v nich se jim sice mimo strádání nezvyklým horkým pod-

Santa A1aria Capua Ve/ere, pomník Garibaldiámi 
(za ním hřbitov, na němž pochováni mnozí Čechoslováci-zajatci). 

nebím vedlo po hmotné stránce celkem uspokojivě, zato však 
špatně po stránce mravní. Nesměli čísti ani italských novin, tim 
méně pak přijímati zásilky s novinami nebo knihami českými, ne
bylo jim dovoleno dopisovati si s přáteli, kteří byli v jiných zaja
teckvch táborech, nebo dokonce s "Národní radou", Největší 
ttýz~í pro uvědomělé české zajatce bylo, že v italských zajateckých 
táborech neslavnou zásluhou italského předsedy zajatecké komise 
generála SPingardiho nabyli velké pravomoci zajatí důstojníci a pod
důstojníci, smýšlející rakušácky, kteří pronásledovali všemož
nými ústrky a vyhrožováním zajatce, dávající na jevo odpor proti 
Rakousku. 
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. Než tyto neutěšené poměry nemohly zlomiti odvahy těch, kteří 
přišli do zajetí s revolučními plány; naopak netušené překážky a 
zlobná pronásledování jejich úmysly utvrzovaly a podněcovaly. Již 
r. 1916 se vyskytli v zajateckých táborech mezi Čechy nejen jed
notlivci, ~1ýbrž i celé skupiny, snažící ~e vtěliti své odbojné ~mýš
lení protI Rakousku- Uhersku v revoluční čin. Z velké části ne
měli tito revolucionáři podrobnějších vědomostí o stavu a oro-a
nisac~. československého zahraničního odboje, a i když jich měli, 
bylo Jl~ ze v~pomenutých důvodů nesnadno vejíti v písemný styk 
s VŮdCI odboje; podávali proto aspoň přihlášky ke vstupu do spoje
neckých armád. Z~ takovýchto poměrů vznikly postupně již od 
konce r. 1915 v zajateckých táborech Finalmarina, Gavi, Carini a 
Notto na Sicilii, v Citt?!. Ducale, v Sulmoně a i jinde revoluční organi
sace českých a slovemkjch zajatCt!. Teprve později počala si všímati 
italská s12ráva zajateckých táborů rozdílů mezi obyčejn ými a dobro
volnýmI (zběhy) zajatci, k čemuž ji donutily také různice vzni
kající ze zásadního rozdílu smýšlení mezi o'běma druhy z~jatců. 
Proto byly r. 1916 zřizovány ZZIláštní tábor] pro dobrovolné zajatce; 
p~v~í takové oddělené tábory pro zběhy byly zřízeny v mís'tech: 
BIblenna, Taggia a Aquila. 

M~~i č~s~ovs,lovenskými revolučními organisacemi zajateckými 
. v Italu nejvetsIho rozsahu a významu nabyla otg-anisace která se 
vytvořila na počátkur. 1917 vzajateckém táboře v SantaM;riaCapua 
Vetere nedaleko Neapole. Byl to původně tábor smíšený, v němž 
hlouček českých zajatců trpěl útiskem rakušáckých poddůstojníků. 
V prvních dnech ledna r. 1917 byli však odtud zajatci jin}Tch ná
rodností o?'."ez~ni a naopak byli tu soustředěni z největší části 
Čechoslovacl, aSl na 4000 mužlL Příchodem uvědomělých českých 
~e.'."olucionářů z tábora finalmarinského, savonského a gavského -
jeJ1ch o?znakem byly červenobílé pásky na čepicích - posílila se 
rev~luclOnářská skupina, ~tetá se již předtím vytvořila v Santa 
Mana Capua Vetere a soustřeďovala se kolem Jana Capka. Čapek 
?yl r:řed válkou borlivým sokolským pracovníkem na národnostně 
1 soclálně žhavé půdě slezského a moravského Těšínska a Ostravska 
- byl posléze náčelníkem Sokolské župy moravsko-slezské - a 
přešel na podzim r. 1915 dobrovolně do italského zajetí s úmyslem 
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bojovati proti Rakousku- Uhersku. Nepříznivé poměry v zajetí ne
zlomily jeho odhodlání, jež se stalo posilou i pro jiné české zajatce, 
smýšlející podobně jako on; z nich jménem nutno vzpomenouti 
aspoň B. Havleny. Revolucionářské skupiny, které přišly z jiných 
táborů do S. Maria Capua Ve
tere, se velmi brzy doroz
uměly se skupinou Čapkovou. 
Již 17. ledna 1917 byla zalo
žena organisace, jíž bylo dáno 
jméno )Ceský dobrovolnickýsbor', 
jehož účelem bylo získávati 
a vychovávati československé 
dobrovolníky k tomu, aby 
v nejbližší příhodné době šli 
se zbraní v ruce dobývati po 
boku Spojenců svobodu své 
vlasti. V čelo "Sboru" byl 
jako starosta postaven J. Č~
pelc Správy "Sboru" vedle 
jiných se účastnili: malíř B. 
Bartoš, J. Bořil, B. Havlena, 
.los. Jura, Jos. Logaj a J. Pa
pánek (Slovák). "Dobrovol
níci ze ,Sboru' necítili se již 
poddanými říše rakousko- laJI Čapek, 

starosta "Českého dobrovolnického sboru" v ltalii. 
uherské, nýbrž občany svého 
státu, vojáky jeho armády. 
Dobrovolnický sbor se pokládal už vlastně za organisaci vojen
skou: vydával denní rozkazy a udržoval ve svých řadách kázeň 
přísnou, třeba dobrovolnou. Závazek společné oběti pro lepší bu
doucnost národa. posvěcoval vztahy i styky dobrovolníků, což se 
í navenek projevovalo tím, že si po vzoru sokolském tykali a oslo
vovali se : bratře." 

Byla to ovšem hrstka sotva jednoho sta u,vědomělých revolucio
nářů, která bez popudu zvenčí počínala v druhé polovici ledna 
r. 1917 své významné dílo. Jeho počátky setkávaly se sice s leckte-
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rými nesnázemi vnějšími a vnitřními, leč jimi se členové Sboru" 
nedali odstrašiti, takže jejich obětavé úsilí v krátké době ~~slo utě
~ené ovoce. V první době musil "Sbor" skrývati svou činnost před 
1talskou správou tábora a opatřiti si prostředky k ni kradmo, ať to 
byl h~kto~raf, n~ n~mžbyly rozm:qožovány propagační letáky, 
neb~ caso~lsy, z lllc1:zy byl~ čer~ány zpřávy 0ysoučasném politickém 
a ,v~Jenskyem stavu; 1 ,ceske nov1ny: z vlast1, ac podle italských před
PlSU nemelyse dostatl do rukou zajatců, dovedli si členové Sboru" 
opatřiti., Později pak vynutil si "Sbor", jehož členů přibÝ~alo re
spekt ~ italskt,ch nadří~ených (velitelem tábora byl podpluko~ník 
Gra~at1), kte~l'poskytli Cechoslovákům od platných předpisů ně
ktere h~ot~e 1 :uravní úlevy. Stejn~ ubývalo odporu a nezájmu 
u o~tat!l1ch ces~ych a slovenských zajatců, kteří byli shromážděni 
V t~bo~e S'o Mana C~fu~ Vete~e, takže po třech měsících zvýšil se 
poce~,cle?~ "Sboru

o 

Vice ~ez ~e;ateronásobr:ě. Y dubnu r. 1917 
bylo )lch J1z skoro pul druheho t1s1ce. Na m vsh vaha vců proni ka vě 
působpav~))f~va o květnovém projevu českÝch spisovatelů, po níž 
mnOZ1 pnJah odznak členství dobrovolnického Sboru" bíločer-, k " , venou pas u. 

Předr:ím propagačním prostředkem "Sboru" byla činnost 
zprav~daJsk~. ~vláštní j~ho. redakční rada vydávala podle zpráv, 
pr"acne 0fatrenyc~ ~ ~ov1n 1talskf~h a českých - zejména z těch, 
Jez vychazely v clzlne, ve Francll, Rusku a Americe ~ ),Denního 
oznaJ1:ova!el~{(} je~ž někdy ;yšel i třikrát denně (byl vylepován 
na drevene stene ubytovac1ho baráku), a záhy vedle toho i měsíč
ník ," V boj", ~:erý ~yl nejprve psán ručně, později pak hektogra
f?vv~n; r~?akc1,c~so~1s~J)V bo/', jenž byl později (od června 1918) 
tlsten v nmske tIskarne, vedl první dobu Jos. Logaj, který byl po 
odchodu do československé kanceláře v Římě vystřídán Jos. Ryb
kou. :r edle toho získával "Sbor" dobrovolníky pomocí přednášek 
(p,rvlll byla věnována Ma~arykovi), jejichž hlavním obsahem byl 
vyklad ? s,;uyslu a r:ezyb'ytnosti č~skoslovenského boje za svobodu. 
A konecn~ pa~, stejne)ako meZI Cechy v tolika zajateckých tábo
rech ruskych, 1 tu vzmkaly kroužky pěvecké, hudební, divadelní 
footballové, vzdělávací a jazykové a ovšem především Sokol'" 
jenž uspořádal první veřejné cvičení již 8. dubna 1917' "Nelze vy~ 
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líčiti úžas italských vojáků a důstojníků, způsobený pěkně prove
denými cviky." "Sokolské cvičení přineslo ,Sboru' úspěch. Při 
pohledu na cvičící borce v mnohém dosud nerozhodném diváku 
počalo se prudčeji probouz~t národní p-vědomení, duše pocítila 

Českoslot'enské ča.ropisy v Italii za války. 

touhu po činu. Ještě téhož dne přihlásilo se do ,Sboru' asi 100 

nových dobrovolců. Ceské svědomí se ozvalo ... " A hned dru
hého dne po zdařilém sokolském cvičení uspořádal "Sbor" slav
nostní odhalení obrazu vzpomenutého malíře-dobrovolníka a spolu
zakladatele "Sboru" B. Bartoše y,Za svobodu",. k jehož čtyřem posta
vám byli modelem přední tvůrci "Sboru", J. Capek, V. Vochoč, 
Jos. Jura a Jos. Logaj. "Volání slávy Masarykovi rozléhalo se celým 
táborem, všude radost a odhodlání. V mnohých očích leskly se 
slzy. Byly to slzy vytrysklé z hloubi probuzených duší, ~lzy bo
lesti i nadšení. A důsledky tohoto probuzení ukázaly se hned po 
slavnosti. Desátý barák (v něm sídlil J. Čapek s předními funkcio
náři ,Sboru') byl obléhán zajatci, hlásícími se do ,Sboru', takže 
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bratří nestačili ani zapisovat. O 6. hodině byl veden táborem již 
tisící člen Cs. D. S., ověnčený a obklopený bratřími. Zápis trval 
pozdě do noci a mnozí byli odkázáni na druhý den." 

V této době byl již "Sbor", uznávající pařížskou "Národní 
radu" za jedinou představitelku československého odboje, v písem
ných stycích s drem Benešem. Ke konci dubna r. 1917 se do
stavil do tábora první delegát "Národní rady" Plesinger-Božinov) 
jenž byl okázale uvítán dobrovolníky; jejich touze po neprodle
ném boji proti Rakousku- Uhersku nerr~ohl, bohužel, vyhověti. 
Klamné naděje vzbudilo něco pozdější příchod delegáta "Svazu 
československých spolků" na Rusi dra Pučálky, který prohlašoval, že 
českoslovenští dobrovolníci z Italie půjdou bojovati na soluňskou 
frontu. Chvíle, kdy dobrovolníci "Sboru" měli býti vysvobozeni ze 
zajateckého tábora, byla ještě daleko. 

Na počátku července r. 1917 byli českoslovenští zajatci pře
vezeni ze S. Maria Capua Vetere do nového zajateckého tábora, 
který byl zřízen kolem starého kláštera v Padule (Certosa di Padula) 
v jižní Italii (provincie Salerno). Toto přestěhování bylo výsledkem 
jednání o soustředění českých a slovenských zajatců, které s ital
skými úřady vedl dr. Beneš za své první návštěvy Italie. V Padule 
bylo soustředěno posléze na 15.000 československých zajatců. Také 
tu se setkal "Sbor" na počátku s některými překážkami vnějšími 
a vnitřními (krajané zbabělého srdce a rakušáckého smýslení), což 
však nemohlo ohroziti jeho úspěšnou činnost a vzrůst. Hned v prv
ních dnech prospěla mu zpráva o úspěchu" Ceskoslovenské bri
gády" u Zborova, která dobrovolnické hnutí nemálo posi1ila. 
V srpnu r. 1917 čítal "Sbor" již na 2300 členů, kteří byli ochotni 
vyplniti výzvu "Sboru" z 3. července 1917: "Každý Cech, jenž 
mužem jsi, vstup do česk0810venskéarmády, abys vysvobodil národ 
svůj ze staletého utrpení, z poroby nedůstojné!" Novouposilu při
nesla "Sboru" druhá :římská návštěva dra Beneše, která sice nedo
sáhla nejpřednější touhy všech dobrovolníků a pařížské "Národní 
rady", zřízení československého vojska v Italii, po případě ode
slání československých zajatců do Francie, nicméně byla příčinou 
podstatného pokroku československého odboje v ItaliL 

Dr. Beneš) jak už bylo poznamenáno, přijel do Říma přímo na 
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vyzvam ministra zahraničních věcí barona S. Sonnina. Pozvání 
přišlo bezprostředně po skončeném úspěšném jednání dra Beneše 
s fran::ouzskými ~řady o zřízení československé armády ve Francii. 
Sonmno choval Slce v této době zásadně k československému re-

Obraz ma/Ne B, Bar/oJe "Za sl'obadu", 

volučn1r::u hn,utí ná~l,onn~st, poznav, že jeho politické plány a cíl 
se shoduJ1 s pIany a C1It Itahe, která ze všech velmocí Dohody měla 
na ~vtázc,e trvání R~ko:lska- Uh~rska největší zájem, nicméně, jsa 
smy slem ~onservat1vmho, vzpual se vyhověti příliš revolučním 
- podle Jeho mínění - žádostem, především vojenským. Slíbil 
dru Benešovi, že italská vláda uzná pařižskou Národní ;adu" jako 
představitelku československého odboje; vý;iedkem uznání n Ná-
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rodní rad]'( italskou vládou bylo též zmíněné již přetvoření českoslo
venské tiskové kanceláře v Římě na kancelář "Národní rady". Po 
stránce vojenské žádal nejprve dr. Beneš, aby italská vláda dovolila 
hromadně přepraviti československé zajatce do Francie. Poněvadž 
však Sonnino z několika závažných důvodů tento plán odmítl 
zn:ěn~l dr. Beneš syou žádost v ten smysl, aby byli českoslovenštf 
zaJatCl-dobrovolníci osvobozeni a zřízeno z nich československé 
vojsko přímo v ItalE. ] ednání o tuto věc bylo vedeno několik neděl 
a jeho výsledek nebyl sice tak příznivý, jak si přáli dobrovolníci 
"S,boru" ~ ,,:~,Járodní rada", nicméně byl krokem kupředu. Italská 
vlay~a 'p'roje:lla nako~ec o~hot~ osvoboditi československé zajatce 
a zndlt1 z mch polovoJenske oddťly, opatřené na uniformě zvláštním 
odznakem jejich národní příslušnosti, které by konaly vojenské 
práce ve druhé bojové linii; po stránce právní však mělv podržeti 
tyto oddíly ráz zajatecký. Dr. Beneš nepovažoval tím íednání za 
skončeno. Odejel 10. října 1917 do Paříže, kamž ho nutkavě volaly 
Líné záležitosti, pomýšleje však se vrátiti pokud možno brzy do 
Ríma a vojenskou otázku rozřešiti podle přání "Národní rady". 
Před svým odjezdem uložil řediteli Ceskoslovenské kanceláře 
v ~ímě F.r. Hlaváčkovi, aby pečovalo organisaci československých 
zajatců v Halských táborech, aby byli připraveni ke vstupu do česko
slov~nského revolučního vojska, zároveň však také, aby nepřivolil 
~ zřizování československých pracovních oddílů, jak je nabízela 
ltalsk~ :V~~yda. Vs~utku pak dr. Beneš otázku československéarmády 
~ ~tall1 J1~ .nedojednal, neboť poměry mu nedovolily z Pařiže od
Jetl. PráCI jím započatou dokončil úspěšně R. M. Štefánik. 

Přes .to, že Benešovo jednání s italskou vládou v září r. 1917 
nevyplmlo horečné touhy dobrovolníků padulského "Sboru" jíti 
na .f!ontu a ?ojovat! 'pr~t~ .nenáviděné!;lURakousku-Uhersku, přece 
se J1m nemalo zlepsllo jeJ1ch postaven1. Den po odjezdu dra Beneše 
z Ríma vydal "Sbor" prohlášení, tištěné potom v pařížské" Cesko
slovenské samostatnosti", které výrazně tlumočilo smýšlení do bro
volníků. Znělo: 

,,]mé,nem :isíCŮydobrovolníků československých posíláme po
zdrav Narodm rade Ceskoslovenské a našemu drahému vůdci 
T. G. Masarykovi. Pozdravujeme všechny, kdož ve šlechetném a 
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svatém zápolu zvedají zbraň za svobodu našeho národa a za utvo-~ 
ření neodvislého státu československého. Bolně vzpomínáme těch 
kdož v boji proti germánství položili životy a prolili krev za lid~ 
sk~st a prá:? Prosí,me n~š národ, úpící pod tyrany, aby vytrval ve 
svem odboJ1, nebot hod1na osvobození se blíží. 

Zajateckj1 !dbor v Padule. 

Slibujeme věrnost Národní radě Ceskoslovenské i národu a jsme 
připraveni obětovati vše, co nám nejdražšího na světě, za lepší bu
doucnost našeho a všech národů světa! Vroucně si přejeme udeřiti 
pod naším praporem červenobílým na společného nepřítele! Ať 
žije stát československý a armáda československá! Ať žije Italie 
a Dohoda!" 

V tomto duchu zpracovávali pak členové "Sboru" nové české 
a slovenské zajatce, kteří byli v Padule soustřeďováni. Revoluční 
propaganda pokračovala velmi úspěšně. V říjnur. 1917 měl "Sbor" 
již na 4000 členů, v únoru r. 1918 na,6600 a na počátku dubna 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 550 
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r. 1918, kdy konečně italská vláda svolila k zřízení českodoven
ského vojska v Italii, na 10.200 dobwvolníků. Tím "Sbor" neoby
čejně usnadnil po vnitřní stránce politickému vedeni zahraničního 
odboje organisaci československého vojska na italské půdě a zjednal 
si zásluhu, že bylo možno v wzhodné chvm postaviti v Italii 
v krátké době silný československý vojenský sbor, celou divisi, 
která pozoruhodně uplatnila svého bojovného ducba na frontě. 
Práce "Sboru" byla ovšem podstatně usnadněna tím, že českoslo
venští zajatci byli soustředěni z velké části v jednom táboře, v němž 
revoluční duch mohl působiti mnohem rychleji a hlouběji, než 
kdyby 'vyly byvaly potrvaly poměry, jaké byly na počátku, 

A tak československý tábor v Padule jest vdějinách našeho od
boje příkladem spíše typickým než výjimečným. Ukazuje to swv
nání života a prostředků, jichž při své revoluční práci užíval padul
ský "Sbor", se životem a pwstředky, jimiž se pwbijelo dobwvol
nické hnutí v zajateckých táborech na Rusi. Jen osoby a místní za
barvení byly odlišné, podstata však byla tatáž, jako stejný byl dl. 
Nejpodivuhodnější bylo, že vše to nebylo výsledkem předchozího 
dowzumění. Dokladem toho je~t líčení československých legio
nářů v Italii Fr. Libiše a Lad. Hrušky o Životě v padulském táboře. 

"Přispěním amerického Cerveného kříže byl postaven pw vzdě
lávání zajatců velký dřevěný barák, jemuž jsme říkali ,divadelní' 
nebo ,universita', protože se tam bráladivadla nebo pořádaly různé. 
vzdělávací kursy a přednášky. Cinnost tato, jež spadá do rámce 
velké osvětové a vzdělávací činnosti ,Sboru', byla wzsáhláa pestrá. 
Hrály se divadelní hry za dobrého řízení bratra Melichny. Výběr 
byl ovšem malý. Sem tam přinesl si některý zajatec knížku s sebou 
do zajetí, ale mnohé divadelní kusy byly autory dnes již neznámými 
skládány v táboře. Odpovídaly celkem duchu, který tam panovaL 
Nepamatuji si již anj názvy těchto ad hoc složených kusů; ze zná
mých byl sehrán ,Švand~ dudák', ,Lešetínský kovář' a ještě ně
které, jejichž názvy jsem již zapomněl.. Sehrána dokonce i opereta, 
která se tak líbila, že musela být někoEkráte opakována. Návštěva 
v divadle byla vždy taková, že kdo si alespoň hodinu před začát
kem nezajistil místo, už se tam nedostal, třeba měl lístek na prvé 
místo. 
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Vstupné vybíralo se mírné, přiměřené našim zajateckým 
,gážím'. (Dostávali jsme 15 centesimů denně, t. j. asi 15 hal.) Nej
větší potíž bývala s rekvisitami. Kulisy a oponu namaloval z velké 
části bratr Bartoš a bratr Prestr. Paruky byly z koudele, jež, nevím 

Skupina členů cl!iéitelského sboru Sokola s J. Čapkem li zajateckém táb01"e padllhkéIl1. 

jakou zázračnou cestou, dostala se do tábora právě jako ličidla. Nej
húře však bylo s kostymy. Bylo zapotřebí přece určitých obleků 
jak pánských, tak dámských. (Všechny dámské úlohy hráli ovšem 
naši hoši.) Mnohý bráška odbručel si Kordulčinu sukni v base, po
něvadž na ni věnoval vlastní prostěradlo, které mu ovšem při kon
trole pak chybělo, nebo ,nepochopitelným' způsobem zmizelé 
ručníky, onučky, kapesníky a košile. Divadelní prkna mají také 
svůj rub: někdy získávají slávu a někdy basu, jak vidno z našeho 
případu. 
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Kromě divadel byly pořádány také četné akademie se zábavným: 
i poučným programem. Bratr Pokorný obstaral čísla artistická, 
pěvecký sbor za Hzení br. Kolářského čísla zpěvní a naše kapela 
čísla hudební. Musím tu vzpomenouti zvláště br. Peršla, bývalého 
barytonisty komorního divadla v Lublani, který svým krásným 
hlasem a přednesem mnohých atií z oper i národních písní připravil 
nám nezapomenutelné chvíle. Rovněž br. Polcar, později odeslaný 
do Francie, přispěl svým pěkn}Tm tenorem ke zkrášlení našich aka
demií. Humoristická čísla obstarával režisér divadla br. lvlelichna. 
Jemu vděčíme za šťastné chvíle smíchu a radosti, ve kterých za
pomínali jsme na cizí zemi, jež nás hostila. Tyto večerní programy 
byly mnohdy ~pes.t~eny ~amos~at~jmi ~once~ty našeh? .pěvec~~ho 
sboru. A nezplvah Jsme len plsmcky narodm, troufali Jsme Sll na 
sbory dosti obtížné. Jako ukázku uvádím sbory z ,Prodané ne
věstv' se sol v, Foerstrovy písně (Polní cestou, Oráč, Z osudu rukou) 
a j. "všech "našich podniků účastnili se hojně i italští důstojníci, 
kteří neskrblili pochvalou, zvláště při divadlech a koncertech. 
Mnohdy byli hrou našich hochů tak překvapeni, že nechtěli nám 
věřit, že tu či onu úlohu dámskou hrál muž, a pátrali, zdali něja
kým nedovoleným způsobem nedostala se do tábora žena. 

Všechny tyto produkce vyplňovaly samozřejmě večery. Mezi 
dnem, nevyjímaje ani hodin poledních, bylo divadlo proměněno 
v ,universitu'. Pořádány kursy řečí: češtiny, němčiny, italštiny, 
francouzštiny, španělštiny, angličtiny a ruštiny. Tak mnohý bratr 
děkoval pot~m, že bylo mu dopřáno naučiti se dosti obstojně 
některému jazyku. Pro bratry živnostníky a :řemeslníky byly kursy 
odborné: střihačský, rýsovací a obchodní. Vyučovali bratři profe
sob učitelé mistři. Platilo se mírné školné za úklid a čištění ba-, , 
ráků. Vyučovací pomůcky byly ovšem dosti primitivní. Jakžtakž 
sehnali jsme dosti obstojnou tabuli, křídu a houbu koupili nám 
karabiníci, tužky, péra, inkoust a papír kupoval vždy některý voják 
nebo náš bratr, který směl jíti do města." 

"Z umění pěstováno hlavně malířství. V prvé řadě dlužno tu 
vzpomenouti nezapomenutelného bratra Břetislava Bartoše, který 
své umění cele zasvětil revoluci. Dále byl to bratr A. Zeyer, který 
získal si v Italii pověsti nadaného malíře. Při ,Sboru' zřízen byl 
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zvláštní umělecký atelier, jehož vedením pověřen byl starý br. Re
gál. Za jeho režie byl podle návrhů br. Bartoše zhotoven krásně 
vyřezávaný a omalovaný t. zv. ,Ceský Betlém', který těšilse neoby
čejné pozornosti nejen našich bratří, ale i obyvatelů Ríma, kde byl 

Skupi/la členů dramatického kroužkll "Českého dobrov'olllického sboru" v Pad"le. 

spolu s jinými pracemi zajatců později vystaven. Později byla zho
tovena kopie, která byla darována italskému Cervenému kříži ... 
Ještě zmiňuji ~e o knihovně ,Sboru', která měla něco přes 1000 

svazků; velmi hojně se jí užívalo." 
Ceskoslovenské revoluční hnutí za svobodu se však projevo

valo v ItalE i mimo padulský tábor, a to v dt'lstojnickjch táborech zaja
teckých, které byly roztroušeny po celé Italii a přísně odděleny od 
táborů, v nichž bylo mužstvo a poddůstojníci. Také tu bylo snášeti 
uvědomělým Cechům, kteří většinou byli nižšími důstojníky zá
ložními, mnohá příkoři od ostatních rakouských důstojníků. Svo
bodu přineslo jim teprve zřízení československého vojska v ItaHi, 
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do něhož radostně vstoupili v počtu asi 1000 osob. Jen několik 
málo jednotlivcú uniklo již před tím z tíživého života zajateckého 
při reorganisaci československé tiskové kanceláře v Rímě a dostalo 
se do služeb římské kanceláre "Národní rady"; byl mezi nimi i hor
livý revolucionář Slovák Gabriš. Z českých důstojníkú-zajatců, 
naplněných revolučním ducbem, se významně uplatnil zmíněný 
již František Hlaváček) který již před válkou pěstoval styky nejen 
s Jihoslovany, ale i s Italy. Zběhnuv k Italům, předložil Hlaváček 
italskému vojenskému velitelství návrby k útoku na slabá místa 
rakouské fronty a účastnil se jako poradce italských dústojníkú 
v hodnosti italského nadporučíka 31. pěšího pluku (s pseudony
mem "Testolini") zejména italské ofensivy na řece Soči v srpnu 
r. 1917. Známosti, které si při této příležitosti zjednal v úředních 
kruzích italských, doporučóvaly ho k vedeni římské kanceláře 
"Národní rady". 

V době, kdy italská vláda za druhého římského pobytu dra Be
neše uznala pařížskou "Národní radu" za představitelku českoslo
nnského odboje, došlo k dvěma důležitým událostem, které ve 
svýcb důsledcích velmi platně přispěly "Národní radě" k plnému 
úspěchu i po stránce vojenské. O jedné z nich, která byla časově 
pozdější, zmínili jsme se již v jiné souvislosti. Byla to strašlivá po
rážka) kterou utrpěla italská armáda ke konci října r. 1917 tt Koba
ridtt (Caporetta). Tato porážka, ke které podstatně přispěla ně
mecká a rakousko-uherská propagační a výzvědná služba v italských 
zákopech a při níž Italie ztratila ohromné množství zajatců jakož 
i válečného materiálu, měla také své dobré stránky. Zahnala ma
látnost, která se před tím zmocňovala italské veřejnosti, učinila 
konec nebezpečné defaitistické náladě a dodala italskému národu 
jednomyslnou pevnou vůli po naprostém vítězství, které by smylo 
hanbu porážky. Donutila konečně Italii ohlédnouti se i po jiných 
prostředcích, které by jí dopomohly k vítězství. Mezi těmito pro
středky na předním místě byla podpora odstředivých snah slovan
ských národů Rakouska- Uherska a na prvním místě českosloven
ského odboje, jejž Italie mohla uvítati přátelsky tím spíše, že mezi 
československými a italskými zájmy nebylo neshod jako byly mezi 
zájmy italskými a jihoslovanskými. Jak jsme viděli, přihlašoval se 
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československý odboj k boji proti Rakous ku- Uhersku po boku 
Italie sám, a záleželo jen na ItalE, aby jeho sil užila co nejdříve. 
Caporetto přispělo na italské straně nemálo k tomuto poznání a za
sloužilo se také o italsko-československé sblíženÍ. 

Ptil'odllí 14l!ifurJll)' tesko.rlol'el7skjch dohrOl'O/IIí.kti (ve l!fZlJědl1fch oddl/ech) lJ ltalii. 

Zprávy o italské porážce přirozeně těžce dolehly na českoslo
venské dobrovolníky padulského "Sboru". V první chvíli zděšení 
nad katastrofou se zdálo, že je to počátek žalostného konce, jenž 
vyřadí Italii z počtu nepřátel Rakouska- Uherska a Německa. Přes 
to však mysli Cechoslovákú, které se opřely pevně o mravní sílu 
svého revolučního úsilí, nepodlehly zmatku a stísněnosti, jež se 
zmocnily v těchto pochmurných dnech italského lidu. Ceští za
jatci, kteří žili tehdy roztroušeně v přímém styku s italským oby
vatelstvem jako zemědělští dělníci, povzbuzovali jeho pokleslou 
náladu a dobrovolníci padulského tábora současně uspořádali velké 
manifestace proti Rakousku- Uhersku a pro Italii, při nichž sebrali 
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ze svého nepatrného žoldu několik tisíc lir pro uprchlíky z ~rajin 
severoitalských. Tohoto důkazu československé náklonnostI ne
mohla Itali~ přehlédnouti. Její vděk vyjádřil velitel padulského 
táboraplttkovník GiuJti) když děkoval do brovolníkům, podle jeho slov 

příslušníkům "podi
vuhodného a chrab
rého národa", za to, 
co v pohnutých do
bách učinili pro Italii. 
O chování Cechoslo
váků byla zpravena ta
ké italská vláda a s u
znánímserozepisovaly 
o něm italské noviny •. 
Výsledek toho byl p~
trny. Poměr italských 
úřadů k českosloven
skýmzajatcůmsezlep
šil a širší veřejnost vi
děla v nich své bratry 
v utrpenÍ. Ale již před 

Skupil1a českfcb dtlstojl1íkti s prof. L. Pil!kem ve s/ledu. tím byl ItalE podán 

skvělý důkaz toho, že 
utlačení slovanští národové Rakous ka- Uherska, na prvním místě 
národ československý, chtějí býti oddanými pomocníky a spo
jenci Italie v jejím boji proti habsburské monarchii. Důkaz ten 
poskytla událost, která jest nerozlučně spojena s jménem jihotyrol
ského (v těchto časech) městečka Carzana, ležícího v sousedství 
města Borga v suganském údolí, jímž ve svém horním toku protéká 
řeka Brenta a kudy r. 1917 probíhala rakouská fronta. 

Tak zvanáncarzanská dkce" byla právem zařaděna mezi nejskvě
lejší revoluční činy českých a jihoslovanských vojáků za světové 
války. J ejfm smělým původcem byl mariborský profesor slovin
ského původu dr. Ljudevít Pivko) nadšený Sokol, jenž svými uni
versitními studiemi v Praze a přibuzenskými svazky byl již před 
válkou pevně spiat s českým prostředím a dobře je znal. Jako nad-
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poručik rakousko-uherské armády, jenž si hned po vypovědění 
války Srbsku uvědomil, že se nemůže dále pokládati za rakouského 
občana, hledal Pivko od počátku příležitost, aby své revolučnísmý 
šlení, toužící po osvobození utlačených Slovinců i ostatních slo-

Verona, stledisko českosloveJJskfcb l;fzvědnfcb oddíM. 

vanských národů Rakouska- Uherska, dovršil revolučním skutkem. 
Mravní posilu k svému vlasteneckému odhodlání nalezl. spíše ve 
světěčeskémnežmezirakousko5uherskými]ihoslovany.Plvkovým 
plánem bylo mnohem více než zběhnouti buď sám nebo se svými 
věrnými českými a jihoslovanskými přáteli, jimiž se časem prozí
ravě obklopil a z nichž mnohé v pravém slova smyslu vychoval, a 
následovati tak příkladu zmíněných již mnohých českých jednot
livců i skupin, kteří s revolučními úmysly přeběhli k Italům a po 
jejich boku chtěli započíti s revolučními činy. Pivko organisoval 
z českých důstojníků jakož i z českého a jihoslovanského mužs~va 
svého vojenského oddílu (5, batalion 1. bosensko-hercegovskeho 
p~uku)skupin~ odhodlanjchs!ikl;12ců) kteří ycht~li p? před~??~i do~odě 
s ltalskvm velItelem na svem useku neocekavane otevnu1talskemu .; 
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vojsku rakouskou frontu a způsobiti tak její průlom, jenž mohl Ra
kousku- Uhersku zasaditi těžkou ránu. Příležitost uskutečniti tento 
plán poskytlo Pivkovi, když byl v květnu r. 1917 přeložen se svým 
oddnem na carzanský úsek, o jehož zeměpisné poloze byla již řeč. 

Provedení svého plánu připravil Pivko po všech stránkách 
přesně a podrobně. Jakkoli romantickými se zdají dnešnímu čte
niři poutavého Pivkova vypravování o těchto událostech přípravy 
k tomuto odvážnému podniku (o všem tom, jakož i o své revoluční 
činnosti v Italii napsal Pivko paměti, které vyšly tiskem s názvem 
"Carzano" a "Bok po boku"), byla "carzanskáakce" ve skutečnosti 
založena na chladnokrevné úvaze a na matematické přímo jistotě, 
počítajíc se všemi důležitými i podřadnějšími složkami a berouc 
v úvahu jak stránku hmotnou a technickou, tak i psychologickouc 
Po :řadu týdnů shromažďoval Pivko - spikleneckým jménem 
"Paolini"- za pomoci svých spoluspiklenců (bylo jich počtem asi 
60), k nimž patřili zej ména čeští důstojníci Jirsa, Kohotltek) Zelený, 
Sedlecký) Pajgr a .l'lětneček a z českých poddůstojníků obzvlášť sta
tečný K. Jl11~inek, podrobná statistická data o rakouské frontě vokolí 
carzanského úseku jakož i o jejím zázemí. Již v první polovici 
července r. 1917 vstoupil Pivko prostřednictvím Mlejnkovým v pí
semný styk s italským vojenským velením a nedlouho nato se sešel 
tajně sám osobně v italských zákopech s inteligentnim kapitánem 
C. Finzitn) jenž byl velitelem informační kanceláře italské I. ar
mády, rozložené proti carzanskému úseku. Za touto schůzkou ná
sledovaly pak tajné noční schůzky další, jichž se účastnili i jiní italští 
dústojnici jakož i někteří Pivkovi soudruzi-Vedle rozmanitých 
údajů a zpráv odevzdal Pivko kapitánovi Finzimu svůj pJán nena
dálého průlomu rakouské fronty na carzanském úseku, k jehož pro
vedení byl zásluhou Finziho, jenž pojal ke "Carzancům" (tímto 
jménem se označuje kruh spiklenců, soustřeďujíd se kolem Piv
kovy osoby) záhy plnou dúvěru, získán i sám vrchní velitel italské 
armády generál Cadorna. Finzi sám měl ostatně ve své kanceláři 
několik Cechů a bylo revolučních hnutích mezi slovanskými ná-
rody Rakouska- Ul~erska dobře zpraven. . 

Bohužel však ne všichni italští důstojnici, kteří se účastnilipro
vedení "carzanské akce", sdíleli dúvěru kapitána Finziho v pocti-

I 
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vost úmyslů českých spiklenců a jejich slovinského vůdce. A o je
jich nedftvěru, prameníd z nepochopení ryzích vlasteneckých zá
měrů a dlů "Carzanců", jakož o jejich neschopnost ztroskotal na
konec velkorysý podnik Pivkův. Kapitán Finzi připravil sice vše, 

J 

ČeskasloveJ1ská v)zvědllá hli dka na italské frolltě. 

čeho bylo potřebí k průlomu rakouské fronty, množství válečného 
materiálu i vojska, ale v rozhodné chvili, když Pivkův pl~n I:0čal 
býti prováděn (v noci ze 17. na 18. září 1917) zasáhl do bOJe Vlnou 
it~lských velitelů z osmdesátitisícové italské armády jen malý oddíl. 
Ten zmocnil se sice pomocí spiklenců carzanského úseku a něko
lika set rakouských zajatců, ale, nepodporován ostatním. v~jskem, 
byl nucen nakonec opět ustoupiti; s ním přešli do Itahe 1 "Car
zanci", jejichž srdce byla naplněna zoufalstvím nad zkázou naděj
ného podniku, jehož zdar mohl Rakousko uvésti ve vážné. nebez
pečia po němž byasi nebylo bývalo došlo ke Cap~rettu.Mezl ~arza
nem a Tridentem marně čekalo na 30 ostatních P1V kových spIklen
ců, aby byli vůdci Italů na jejich pochodu k severu. Hlavní vinníci 
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z;nar~ plánu ta~ pečlivě pr~~yšlené~o a připraveného, italští gene
ra~ov~ Etna a yZlllcone~ byh SIce POyt~.se~azeni se svých velitelských 
mlst, skoda vsak, ktera byla hlavne JIm1 způsobena Italii nemohla 
býti odčiněna. ' 
, ~řes to, že Piv.kův r:o.dnik neměl vinou Italie vojenského 
usp~chu, ?yly velmi cenne Jeho důsledky jak pro československý, 
tak 1 f::o Jl~osl?vanský o~~oj. JJC:arzanská akcl{ upoZ0rlZila Italy na 
revolucm smyslem Cechoslovdku a Jthoslovamf způsobem zcela mimo
řádnfr:-1a dosudnevídaným, jenž nepřipouštěl pochybo jeho upřím
no~t1 ,1 ~ro~pyěšn~sti především pro Italii samu. To pochopil 
znamy ~an: J1z,m~Jor (od této doby) Pinzi, který pohnul Pivku, že 
s 0~tat1l1:r11 SV~rr:l soudruhy V;ytvoři! v polovici října r. 1917 při 
1. ltalske armade dobrovolmckJ! sbor ceskoslovensko-jihoslovanskJi. Tak 
"Carzanci" s Pivkem v čele byli prvními československými dobro
volníky, kteří se v ItalE činn{ účastnil i na frontě boje proti Rakous
ku- ~,hersyl~u, a, ~vými úspěchy nemálo prospěli snahám "Nátodní 
~ady ~ znze1l1ycesk<;>slovenské arn:ády v Italii. Byl to sbor (italský 
Jeho nazev zne,l ~;Jprve p.~dle Plvkova pseudonymu: "Reparto 
a~tono:n0 P~Oh~l ',; pozdeF "Reparto czecco-jugoslavo) nevelký 
Sice poctem, jenz vsak Italům prokázal velmi cenné služby. Vedle 
Pivka p~edn~ místo v něm zaujali čeští dť stJjníci Jirsa, Zelený, 
Sedle~ky, ~aj,gr, K~houtek a Mottl, jakož i srdnatý Mlejnek. 

VOjensky uk?l. Plvko~a dSb~ovolni~~ého oddílu, v němž bylo 
za~edeno vele1l1 Jednak ceske, Jednak jihoslovanské podle soko1-
skeho vz~r~, byl týž jako" Ceské družiny" v Rusku,služba vjzvědná 
a propagacm. Tomu odpovídala také výzbroj dobrovolníků, která 
se sho,dova}~ s vý~~rojí italských úderných oddílů (arditů), jejichž 
hlav1l1 sou~a~ttvor~~~ ~rátká ?~~ka a dýka. Již 26. října 1917 odjeli 
d..?brovolnlcl na bOJlste a zahaJIlI neprod1eně svou zdárnou činnost. 
Uspě~né výsledky jejich letákové i osobní propagandy mezi slovan
s~ýml ~ předevší.m českými vojáky rakousko-uherské armády byly 
zaroven zname1l1tou propagandou revolučních snah českosloven
ských~jihoslovanských ve vojenských a úředních kruzích italských. 
Mlmoradnou svou odvahou a pohrdáním nebezpečím. otevřenou 
přímosti, poctivosti a mravním zápalem získávali dobr~volníci čim 
dále tím větší náklonnosti mezi Italy a ukázali jim také, podstou-
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plvše těžké zkoušky, bezpředmětnost a nespravedlivost jejich za
kořeněné nedůvěry. Na frontě se rozmnožil" Cesko-jihoslovanský 
oddíl" o několik desítek (asi 70 osob) 110vých dobrovolníků, z nej
větší části Cechů, kteří bezprostředně před tím zběhli do italského 

Českoslovemkj vjzvědnj oddíl u IV. italské armády. 

zajetí vlivem propagandy Pivkova oddílu. Někteří z "Carzanců" 
(mezi nimi Sedlecký a Mlejnek) položili hrdinně život při úspěš
nérn útoku českých a jihoslovanských výzvědčíků na rakouské po
sice naA1011te di ValBella 29' června 1918 . 

Cenné služby, které prokázal" Cesko-jihoslova11ský oddíl" Piv
kú v I. italské armádě, měly za následek, že i jiná armád ní velitelství 
žádala, aby jim byly přiděleny československévjzvědtzé oddíly. Vskutku 
pak bylo od března 1918 vytvořeno z československých zajatců
dobrovolníkú padulského tábora postupně celkem devět takových 
oddílů, které byly později spojeny v pluku čís 39, t. zv. "Výzvěd
ném". Po celé italské frontě, rozkládající se mezi švýcarskými hra
nicemi a Jaderským mořem, působily tyto výzvědné oddíly, zaná
šejice svou propagandou neklid a rozvrat do rakousko-uherských 
zákopů, zejména mezi mužstvo české a slovanské, a přinášejíce ital
ským velitelstvím důležité zprávy o postavení nepřítelově. Pří
tomnost československých výzvědčikú vlévala italským vojákům 
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důvěru a sebevědomí a poskytovala tak Italům cennou mravní po
silu, která byla vděčně uznána i na nejvyšších místech. Při tom se 
českoslovenští dobrovolníci osvědčili také jako dobří bojovníci. 
Své vlastenecké odhodlání zaplatili mnozí životem a i mučednickou 

lílt1čedllickd smrt čs!. dobrovolníktt na ra.kottsk,JÍth šíbmicích. 

smrtí na šibenici, když někteří padli do rakouských rukou a byli po
znáni. Tento smutný osud stihl zejména 25 dobrovolníků česko
slovenského výzvědného oddHu u VIII. italské armády. Ale jako 
pevně a odhodlaně vstupovali dobrovolníci v boj pro Rakousku
Uhersku, stejně sebevědomě a důstojně přijali potupnou smrt, 
která jim zjednala neuhasínající slávu a vděk národa. Příkladem je
jich hrdinství jest dobrovolník Josef Sobotka, jenžještě na cestě k ši
benici vybízel své krajany, aby přeběhli do Italiea rozmnožili v ní 
počet československého vojska. Jeho výzva nevyzněla naprázdno. 
Nemohlo býti ani jinak, když i v českých zemích přestal česko
slovenský národ skrývati své revoluční smýšleni a přecházel od 
něho k revolučním projevům a činům. Zvlášť významným se stal 
projev českých poslanců, k němuž došlo v Praze 6. ledna 1918 

:'lItR S RUSKEM. TŘtKRA.LOvA DEKLARACE 

(odtud název: Tříkrálová deklarace) v souvislosti s jednáním Ra
kouska- Uherska a Německa s bolševickým Ruskem o mír v Brestu 
Litevském. 

MÍROVÉ JEDNÁNÍ 

0STŘEDNÍCHMOCNOSTÍ S BOLŠEVICKÝM RUSKEM. 

GENERÁLNÍ SNĚM ČESKÝCH POSLANCŮ 

V PRAZE 6. LEDNA 19I8 

Poznali jsme již, že březnová revoluce nepřinesla Rusku klidu 
a že se naopak stala počátkem nového a rychle se stupňujícího 
zmatku. Představitelům březnové revoluce, pokrokovým stranám 
Dumy, nepodařilo se rychle zlikvidovati smutné dědictví, jež 
zanechala staletá carská samovláda. Bylo to ostatně nad lidské síly. 
Což bylo možno odčiniti v několika týdnech a uprostřed strašlivé 
války následky dlouho trvajících a hluboko zakořeněných zlořádů 
a zjednati nápravu všude tam, kde jí bylo tolik potřebí? Krom toho 
ti, kteří byli vyneseni revolucí na odpovědná místa, neměli ani po
třebné energie ani autority, aby rázným jednáním a nejnutnějšími 
opravami učinili neškodným sémě nespokojenosti, kterou byly na
plněny široké vrstvy ruského lidu, vrstvy selské a dělnické. Orga
nisovati tuto živelnou nespokojenost a dáti jí pevný, jakož i jasný 
program, srozumitelný všem, připadlo extrémní straně ruských 
socialistů, straně bolševiků. Uprostřed mlhavého tápání, poloviča
tosti a bezradnosti vůdců březnové revoluce jedině bolševici byli 
si přesně vědomi svých cílů, jimiž byly: okamžitý mír bez anexí 
a kontribucí, rozdělení vší velkostatkářské půdy bez náhrady sel
skému lidu a nastolení vlády rad (sovětů) sedláků, dělníků a vojáků 
(diktatura proletariátu). Pro miliony obyvatelstva Ruska nemohlo 
býti programu vítanějšího a programy pokrokových stran měšťan
ských i nebolševických stran socialistických nemohly s ním sou
peřiti. Usilovné agitaci bolševiků se podařilo v několika málo mě
sících rozvrátiti nejen ruskou armádu a učiniti ji neschopnou dal
šího boje, nýbrž i strhnouti na svou stranu značnou část pracujícího 
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lidu a získati si přízeň mužického venkova. Nedovedl ji čeliti, jak 
jsme viděli, ani socialista Kerenský. A tak se v první polovici listo
padu r. 1917 (odtud: listopadová revoluce) celkem nekrvavě zmoc
nili bolševici pod vedením Vladimíra Uljanova-Lenina a Lva Trockého 

vlády nad Ruskem. 
Hned ke konci listopadu 

r. 1917 ro.zeslala vláda sovětů. 
podle svého programu jiskro
vým telegramem národům 
válčících zemí návrh) aby byla 
neprodleně učiněna přítrž 
dalšímu prolévání krvea uza
vřeno příměří a aby hned nato 
bylo zahájeno jednání o mír. 
Návrh byl ,provázen výpo
čtem demokratických zásad, 
na nichž by mír spočívaL Měl 
to býti mír, sjednaný dorozu
měním mezi národy svobod
nými podle práva s~beurčenL 
Tento návrh přicházel vhod 

Lez' Troekj, Rakous ku- Uhersku a Němec-
IJlidee bolševického Rtlska. ku, nikoli ovšem snad proto, 

že bv vůdčí osobnosti o bou 
říší souhlasily s duchem a zásadami sovětské nabídky,nýbržproto, 
že potřebovaly mír s Ruskem, aby se Ústřední mocnosti mohly 
se všemi svými silami vrhnouti proti západním Spojencům a -
jak doufaly - připraviti jim v poslední možné chvíli (před pří
chodem vydatnějších amerických posil) rozhodnou porážku. Vždyť 
jen za tím účelem rozvracovalo Rakousko-Uhersko a Německo 
od jara r. 1917 ruskou frontu otravnou svou propagandou a pod
porovalo bořící činnost bolševiků v ruském zázemí. S takovými 
úmysly přijaly vlády Ústředních mocností neprodleně bolševickou 
nabídku. Dne 30. listopadu 1917 bylo na ruském bojišti zastaveno 
nepřátelství (formální příměří mezi Ruskem a Ústředními moc
nostmi bylo zavřeno 15. prosince 19 I 7) a dva dny před vánočními 
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svátky, 22. prosince 1917, počalo v Brestu Litevském jednání o mír za 
účasti delegátů Rakouska- Uherska (s hr. Czerninem v čele), Ně
mecka, Turecka, Bulharska a sovětského Ruska. Státy Dohody 
sovětskou nabídku z pochopitelných důvodů rozhodně odmítlý. 

z bq/tl mezi bolševiky a jejich odpůrci V Petrohradě. 

Mezi mírovými podmínkami sovětského Ruska byl vysloven 
též požadavek, aby ve státech, mír uzavírajících, byla národům po
skytnuta možnost uplatniti jejichprávo na sebeurčení. "Národním sku
pinám - jak zněl sovětský návrh -, které před válkou nebyly 
samostatné, zaručuje se možnost, aby v otázce příslušnosti k tomu 
či jinému státu, nebo o své státní samostatnosti rozhodly svobod
ným hlasováním lidu." Tato podmínka se tý kala před~vším Ra
kouska- Uherska a byl to také jeho zástupce, hrabě Czernin, jenž 
na ni jménem Ústředních mocností odpověděl. Czerninova odpo
věd byla zamítavá. Prohlašovala, že řešení poměru nesamostatných 
národů ke státu, jejž obývají, jest vnitřní otázkou příslušného 
státu, nikoliv o!ázkou mezinárodní. Vskutku pak tato odpověd 
znamenala, že Ustřední mocnosti a na prvním místě úřední Ra-

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 56. 88r 
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kousko- Uhersko práva na sebeurčení svých národů neuznávajía že 
dosávadní stav, německo-maďarská nadvláda nad ostatními rakous
ko-uherskými národy má po trvati i nadále. Takovéto stanovisko 
rakousko-uherské vlády se životně dotýkalo především česko

Němečtí důstojníci 

vítají v Brestu Litevském mírovou delegaci bolševickou 
(Trockj, Joffe, KameJZěv). 

slovenského náro
da, s jehož žádost
mi a cily se na
dobro rozcházelo. 

Svým progra
mem sebeurčení 
národů, jenž se 
shodoval s demo
kratickými zása
dami presidenta 
Wilsona, nemálo 
posílila sovětská vlá
da boj českosloven
ského národa za svo
bodu. Hned na po
čátku', prosince r. 
I917, jakmile do
šla sovětská nabíd
ka mírová, žádali 
společně čeští a 
jihoslovanští; po
slanci, aby k mí
rovémujednání s 
Ruskem byli vy
sláni zástupcové 

rakousko-uherských národů (z 52 delegátů mělo býti 10 Cechoslo
viků). Tato žádost, ačkoli se pro ni vyslovila většina vídeňského 
parlamentu, byla však zamítnuta německou menšinou a rakousko
uherskou vládou. Do Brestu Litevského odjel s úředními pomoc
píky jen hr. Czernin, jenž se tam také, jak jsme už viděli, vyslovil 
25· prosince 1917 o programu sebeurčení národů zcela odmítavě. 

Czerninovo prohlášení v Bresttt Litevském vzrušilo celj česk} národ; 
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jehož političtí z.ástupcové se rozhodli neprodleně vystoupiti a dů
razně osvědčiti před celým světem, že stanovisko Czerninovo a 
rakousko-uherské vlády jest v naprostém rozporu se smýšlením 
českého národa. K rozhodnutí, přihlásiti se slavnostně k zásadě 
sebeurčení národů a prohlásiti jednomyslnou vůli českého národa 
po úplné samostatnosti a československé jednotě povzbudila české 
politiky zajisté i zpráva o povolení samostatné československé ar
mády ve Francii, která pronikla před vánocemi r. 1917 do českých 
zemí a zde vz budila nesmírnou radost, zatím co německé listy pře
tékaly hněvem. K osvědčení toho a k protestu proti výroku Czer
ninově byl svolán na 6. leden P918 geJlerální sněm říšských a zemských 
poslancil českdch) jež se sešel v Grégrově sále Obecního domu pražského. 
Sněm (účastnil seho přirozeně takéa především dr. Kramář, třebaže 
Vídeň jeho poslaneckého mandátu nechtěla uznati) promluvil jmé
nem celého československého národa-zástupcům utlačených Slo
váků nebylo ovšem možno se dostaviti - a slavnostně slíbil ústy 
Fr. Staňka hned na počátku jednání Slovákům, že "vytrváme 
v boji, jenž jest nám společný a těšíme se na okamžik, kdy vás bu
deme moci pozdraviti v zákonodárném zastupitelstvu samostatného 
státu československéboa . Tímto duchem československé jednoty a 
svobody v duchu národního sebeurčení byla také proniknuta pa
mátná deklarace) kterou po Staňkově zahajovacím proslovu přečetl 
Vlastimil Tusar. Znění deklarace bylo dílem dra Rašína: 

" Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala bez
měrných obětí na životech i statcích národa, dějí se prvé pokusy 
o mír. 11: y čeští poslanci rady říšské, jež byla rozsudky nepřísluš
ných vojenských soudů zbavena celé řady svých členů slovan
ských, a zároveň my, čeští poslanci rozpuštěného a dosud neobno
veného sněmu království Ceského, jakož i po celou dobu války 
nesvolaného sněmu markrabství Moravského a neobnoveného sně
mu vévodství Slezského) jako zvolení zástupcové národa českého, 
zdůrazňujíce veškerá prohlášení českého poselstva na radě :říšské, 
jsme povinni určitě a jasně za lid český a za porobenou a politicky 
umlčenou větev slovenskou v Uhrách vyznačiti svoje stanovisko 
k nové úpravě poměrů mezinárodních. 

Když čeští poslanci obrozeného národa našeho promluvili za 

- ----------------------------
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války francouzsko-německéo mezinárodních otázkách evropských, 
prohlásili v memorandu svém dne 8. prosince 18 70 slavnostně: 
,Všichni národové, aťveld,ať mall, mají rovné právD sebeurčení a 
rovnost jejich má stejně šetřena býti. Jen z uznání rovnoprávnosti 
a ze vzájemné vážnosti svobodného sebeurčení všech národů může 
vykvésti pravá jejich svoboda a bratrství, všeobecný mír a pravá 

lidskost'. 

My, poslancové národa českého, věrni jsouce i dnes těmto zá
sadám svých předchůdců, s radostí jsme pozdravili, že dnes všechny 
ony státy, jež jsou založeny na zásadách dcrr_okracie, válčíd a neu
trální, pokládají stejně s námi toto svobodné sebeurčení národt4 za Záruku 
trvalého míru všeobecného. 

Nové Rusko při svém pokusu o mír všeobecný vložilo do stě
žejních podmínek mírových zásadu sebeurčení národů tak, aby 
národové svobodnou volbou rozhodli o svém životě a mnesli se , 
chtějí-li vybudovati stát sarr:ostatný, či tvořiti státní celek ve spolku 
s národy jinými. Naproti tomu prohlásil zástupce Rakouska- Uher
ska jménem Ctyřspolku, že otázka sebeurčení oněch národů, jež 
dosud nemají své státní samostatnosti, má býti řešena v každém 
státě cestou ústavnÍ. Vzhledem na to jsme za český národ povinni 
prohlásiti, že toto stanovisko zástupce Rakouska- Uherska není sta
noviskem naším. My jsme se naopak ve všech svých projevech a 
návrzích tomuto řešení vzpírali, ježto po bezpočetných trpkých 
zkušenostech našich neznamená ono nic jiného, nežli úplné za
mítnutí zásady sebeurčení národů. Trpce žalujeme, že národ náš 
byl zbaven své samostatnosti státoprávní i svého práva sebeurčení 
umělými řády volebními, vydán nadto panství německé menšiny 
a německé centralistické byrokracie. Slovenská větev naše stala se 
pak obětí brutálnosti maďa:rské a neslýchaného násilnictví ve státě, 
jenž přese všechny zdánlivě konstituční formy zůstává nejtem
nějším koutem Evropya v němž národové nemaďarští, tvořící vět
šinu, jsou panujíd menšinou týráni a hubeni, od kolébky odnárod
ňováni, zůstávajíce takřka beze všeho zastoupení na sněmu i v úřa
dech; bez veřejných škol a bez volnosti ve školách soukromých. 

Ustava, na niž se odvolává zástupceRakouska- Uherska, znetvo
ř1'a i spravedlivost všeobecného práva hlasovadho, rozmnoživši 
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v rakouské radě říšské způsobem umělým počet mandátů německé 
menšiny a celá její bezcennost pro svobodu národů objevila se až 
křiklavě jasně v krutém vojenském absolutismu po dobu války. 
Každý poukaz na tuto ústavu znamená proto ve skutečnosti jenom 

Manifestace českého dělnictva na Kladně 22. ledna I9 IS• 

odmítnutí práva sebeurčení, vydánfv plen všech národůneněmec
kých v Rakousku a přímo krutý, krvavý výsměch pro nemaďar
ské národy v Uhrách, kde jest ústava jen nástrojem nejbezohled
nějšího panství oligarchie několika šlechtických rodů maďarských, 
jak to bylo znovu potvrzeno novou předlohou o volební reformě. 

Národ náš touží se všemi demokraciemi světa po miru vše
obecném a trvalém. Jest si však plně vědom pravdy, že trvalým 
může se státi jen mír takový, jenž odstraní staré křivdy, brutálni 
moc převahy zbraní, jakož i nadpráví států i národů nad národ}, 
druhými, mír takový, jenž zabezpečí rozvoj národům velkýn 
i malým a osvobodí zejména ony národy, kteří stenají dosud pod 
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cizí nadvládou. Proto také toto právo na svobodný život národní 
a sebeurčení národů, ať velkých či malých a jakékoli příslušnosti 
státní, musí býti základem příštího práva mezinárodního, zárukou 
míru a přátelského soužití národů, i velkým statkem ideálním" 
který si lidstvo vydobude z hrůz světové války. 

Podepsání mim Ostředm'ch mOCf1ostí s Ukrajinou (uprostřed hr. CZťmin). 

My, poslancové národa českého, prohlašujeme, že mír, který 
by národu našemu nepřinesl spravedlnosti a svobody, nemohl by 
pro něho býti mírem, nýbrž jen počátkem nového mohutného a 
důsledného zápasu za státní samostatnost, v němž by národ náš na
pial veškeré své síly hmotné a mravní až do krajnosti a v tomto 
bezohledném boji neustal až do šťastného konce. 

Národ náš hlásí se o svou samostatnost, opíraje se o své histo
rické právo státní a jsa prodchnut všecek vřelou touhou, aby ve 
svobodné soutěži s jinými národy svobodnými a a ve státě slwcho
vaném) plnoprávném) demokratickém) sociálně spravedlivém i na rovnosti 
všeho svého občanstva vybudovaném a v hranicích historic~ých zemí a sídel 
svých a své větve slovenské přispěti mohl k n{)vé!mt velkému rozvoji lidstva) 
založenému na volnosti a bratrství) Přiznávaje v tomto státě národním men
šinám plná rovná práva národní. 

Vedeni jsouce těmito zásadami, protestujeme slavnostně proti 
odmítání práva sebeurčení národů při jednání mírovém a žádáme, 
aby ve smyslu práva toho zabezpečena byla všem národům, tedy 
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i našemu, účast a plná volnost obhájiti svých práv na mírovém 
kongresu. " 

"Když posl. Tusar deklaraci dočetl- vypravuje jeden z účast
níků památného Tříkrálového sněmu dr. Fr. Soukup -, povstal 
předseda poslanec Staněk a tázal se, přeje-li si kdo k této deklaraci 

Podpis mírového protokolu Ostředních mocností s Rumunskem. 

slova. Nebylo nikoho! Místo slov pozvedlo se rázem celé shro
máždění poslanců národa a celým Grégrovým sálem hrdě a sebe
vědomě zazněly akordy národní hymny: Kde domov můj! Bylo 
tam mnoho mužů, které otužily těžké boje několika desítiletí za 
lepŠÍ budoucnost národa a kteří v těchto bojích zešedivěli ... 
Celým shromážděním šlo ohromné vzrušení. Mnohému z mladých 
i nejstarších bojovníků selhal při zpěvu hymny hlas. Oči se jim za
lily slzami a mužové plakali ... " 

Taková byla odpověď odpovědných vůdců československého 
národa hraběti Czerninovi. Nebyla adresována jen Vídni a mírové 
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konferenci v Brestu Litevském, která byla tehdy právě na několik 
dní přerušena, nýbrž se obracela také do Paříže, manifestujíc jasně 
a určitě jednotu ellů odboje domáelho a zahraničního. Tím se Tříkrálová 
deklarace stala důležitým mezníkem v dějinách našeho domácího 
odboje. Nebylo již v ní ani zmínky o rakousko-uherské monarchii 
a habsburské dynastii. Na tom nic nemohla změniti vsuvka, vynu
cená katolickými poslanci, v níž se připomínala předešlá prohlášení 
českých poslanců ve vídeňské říšské radě (tedy také prohlášení 
z 3 o. května 1917 ). Vskutku deklarace sPálila všechny mosty mezi Prahou 
a Vídní} jak to doznal i rakouský ministerský předseda dr. Seid
ler, jenž pravil, že deklarace počítá s cestami, "které nemají již 
nic společného s rakouskou myšlenkou a marně v ní hledáme i jen 
vzdálený souzvuk s dynastickou a celostátní příslušností". Záslu
hou zmíněných již změn, k nimž došlo v táboře českých politiků 
v druhé polovici r. 1917, dali se čeští poslanci na cestu, kterou jim 
naznačoval manifest českých spisovatelů z května r. 1917 a jíž se 
před nimi ubíral poslanec Kalina. Byla to cesta nezakryté revoluce. 

Rakouský ministerský předseda dal nejprve Tříkrálovou de
klaraci jako velezrádnou v tisku úplně zkonfiskovati, takže české 
listy, které přinesly její znění na prvním místě, měly jen doporuču
jící bílou skvrnu. Hned ovšem byla ja'kPraha, tak i venkov zapla
veny opisy tohoto drahocenného dokumentu, jenž mluvilzesrdce 
celého národa. Teprve po třech týdnech, po důrazném vystou
pení českých poslanců ve vídeňském parlamentě, byla nesmyslná 
konfiskace zrušena. Chtěl-li . také dr: Seidler namluviti světu, 
že se revoluční postup českých poslanců neshoduje se smýšlením 
nárdda:; lYyl současně usvědčen',ze Jži.:Dne 22. ledná 191 S vyšlb: 
pražské .dělnictvo na ulice, abymanifestov'alonejen pro mú; a róz
množehSobčanských p'ráy,nýbrž iza nárQdnísebeurčenía za český 
stát. Vikutku český nárbd, jak jsme viděli~rozbíjeLi;akouskéokovy 
odpočátku války. Na počátku r. 19I8 se pak mimo několik báz
livců a zatvrzelých nikdo z českého národa se svým revolučním 
smýšlením neskrýval. 

Zatím spěl vývoj světové války k svému vyvrcholeni, za nímž 
pak následoval rychlý konec. OsHední mocnosti vynuti[J' si v březnu 1!Ú8 
vojenským nátlakem mír na zdráhajíelm se sovětském Rusku} které ne-
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Velitelé spoje17eckjch armád 

(od leva:fral1couzskfgemrál Pétai17) velitel armády britské maršál Sir Douglas Ffaig, vrchní pelite' 
spojeneckjch vojsk maršál Foch, velitel armád)' S'pojenjch států generál Pershing). 

mělo sil, aby prosadilo své pOZadavky, na Ukrajiněaposléze i na RUJJJun
sku. Současně pak 2 I. března 19 I 8 zahájila německá vojska velkou ofen
Jivu na záPadním bojišti) i ež měla podle výpočtu maršála Hindenburga 
'a generála Ludendorffa přinésti Ústředním mocnostem rozhodující 



MÍR S RUSKEM. TŘÍKRALOvA DEKL'\RACE 

vítězství. Dalekonosná děla počala ostřelovati Paříž, na níž jakož 
i na Londýn mířily i četné noční letecké útoky německých aero
plánů. S neslýchaným vandalstvím byly úmyslně a soustavně ni
čeny krásné skvosty stavitelského umění severovýchodní Francie> 

Ochrana PaHže phd útoky l1ěmeckfch fetcti: prázdný Rubeusziv sál v Louvru. 

pokud ještě po čtyřletém téměř válečném běsnění zůstaly ušetřeny. 
Leč prudká ofensiva a barbarské útoky na francouzské zázemí za
mýšleného účelu nedosáhly. Třebaže německý útok v prvním ná
valu opět překročil řeku Marnu, přece ani Francie, ovládaná du
chem Clemenceauovým, ani ostatní Spojenci nezmalomyslněli. Na
opak zmizelo v nich poslední váhání a zvítězilo přesvědčení, že 
k míru bude možno dospěti jen úplnou porážkou Ostřednich mocností. 

Aza toho~ostavuzmizelataképroRakousko-Uhersko poslední možnost 
zachránitiseseparátním mírem) jemužbylaDohodanakloněna po celý rok 
19 1 7. Porážka Italie u Caporetta naplnila hr. Czernina novým sebe
vědomím, takže 4. prosince 1917 slavnostně prohlásil nerozluči
telnost německého a rakoúsko-uherského spojenectví. Nato nezbý
valo státníkům Dohody, než se rozhodně přikloniti k programu, 
jejž od počátku války hlásal Masaryk, k programu rozbití habsbur.rké 
monarchie a osvobození jejích utlačených národů. Byl to opět 
hr. Czernin, který podstatně přispěl k utvrzení této nálady, když 
na počátku dubna r. 1918 prohlásil, že Francie nabízela předešlého 

POČATKY SIBIŘSKÉ ANABASE ČSL. LEGIÍ V RUSKU' 

roku mír Rakousku. Tato smělá provok~ce pohnula Clemenceaua, 
že dal uveřejniti výše již zmíněný list císaře Karla z března 1917, 
jenž dokazoval pravý opak. V odpověd zaslal císař Karel císaři Vilé
movi II. telegram o nezrušitelném spojenectví Německa a Rakou
ska- Uherska. Pečetil tak svůj osud. I austrofiloyé ve spojeneckých 
zemích nahlédli, že Rakousko- Uhersko i Habsburkové jsou ztra
ceni. Nad shnilým svědomím vídeňského dvora a nad absolutismem 
vojenské diktatury německé vítězil duch nové Evropy, Evropy 
demokratické a svobodných národů. S jeho vítězstvím nadcházelo 
i slavné vítězství československého národa. 

POKRAČUJÍCÍ OSPĚCHY 

OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKĚHO NARODA V DUCHU 

DEMOKRATICKĚ ZASADY SEBEURČENÍ NARODŮ 

POČÁTKY SIBIŘSKÉ ANABASE 

ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIí V RUSKU 

V době, kdy se bolševici zmocnili vlády nad Ruskem, v první 
polovici listopadu r. 1917, dokončovala se v Ukrajině organisace 
českoslovemkého armádního sboru) jenž, jak jsme už viděli, skládal se 
ze dvou pěších divisí a ze záložních pluků, jakož iz oddílů dělo
střeleckých. Pokud bylo možno za rozvrácených poměrů ruských, 
byly formovány i ostatní pomocné části, oddíly zdravotní, tech
nické, vozatajské a jízdní. Velitelem 1. divise se stal generál Kolo
menský (dosavadní její velitel plukovník MaILontov odešel z čsl. 
vojska) a velení nad druhou divisí se ujal posléze generál Podha
jecký. O vrchním veliteli čsl. armádního sboru byla již řeč. Přes 
to, že čsl. vojsko bylo formálně stále ve svazku ruské armády, osa
mostatnilo se ve skutečnosti úplně, k čemuž přispívalo také, že 
bylo odkázáno výhradně na sebe. Osamostatnění se projevilo na
venek i v tom, že na levém rukávu uniformy (ty byly ovšem stále 
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podle ruského vzoru) nosili dobrovolníci zvláštní československý 
odznak. Ruské "pohony" zmizely. Ceskoslovenské vojsko vynu
covalo si respekt již svou početností (přes 4°.000 mužů), ale pře
devším ukázněností. Tvořilo pevný ostrov uprostřed prudkého 

vlnobití občanské války, která 
se v posledních měsících roku 
1917 rozpoutala zejména na 
Ukrajině. 

Zásluhu o to, že sotva 
utvořený čsl. armádní sbor 
nebyl rozbit v divokém víru 
ruských událostí, zjednal si 
především Masaryk. V prv
ních dnech listopadu r. 1917 
vrátil se Masar.J'k do Petro
hradu ze zmíněné již cesty, 
kterou nastoupil po zborov
ské bitvě a jež byla věnována 
úspěšné organisaci čsl. vojska. 
Klidu, jehož chtěl užíti k re
visi chystaného spisu "Nová 
Evropa" - obsahoval výklad 

Gemrá! Šokorov, o nové organisaci evropských 
velitel čsl. armádního sboru na Rusi. národů a států na demokra-

tických zásadách -, však tu 
nenalezl. Hned po jeho návratu došlo v Petrohradě k pouličním 
bojům a k bolševickému převratu (7. listopadu roku I917). Cle
nové "Odbočky" v obavě o drahocenný život vůdce, jehož auto
rita jedině zaručovala záchranu čsl. vojska ze zoufalých poměrů 
ruských, pohnuli Masaryka k odjezdu do Moskvy (Masarykovým 
osobním průvodcem v t~chto dobách byl legionář Josef Hůza). 
Sotva však Masaryk dojel do Moskvy, začaly boje také zde. Po 
několik dní zuřila na moskevských ulicích válka mezi bolševiky 
a oddíly Kerenského, která skončila vítězstvím bolševiků. V této 
vřavě octl se Masaryk náhodou v známém moskevském hotelu 
"Metropol'" z něhož odpůrci sovětů utvořili pevnost a po šest dní 
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?d~lávali tu obléhání ~olšveviků. Jako mnohdy jindy, tak i nyní pro
JevIl Masaryk nadprumernou osobní srdnatost a neohroženost. 
Jeho pouť.bolševickým převratem skončila posléze 22. listopadu 
19 I 7 v KYl evě, kde pobyl na to plné tři měsíce. 

Masary kovou 
zásadou od počát
ku občanské války 
v Rusku bylo, že 
čsl. vojsko má ve 
vnitřních sporech rus
kjch zachovati přís
nou neutralitu a ne
vměšovati se do 
bojů stran. Bylo to 
stanovisko jedině 
správné. Jen tak 
bylo možnozacho
vati celistvost čsl. 
armádního s boru, 
neboť zapletení do 

Stop)' bolJetJického obléhání moskevského hotelu "Metro pol" 

za lvfasar)'kova pob.J'tu v něm. 

občanské války bylo by bývalo nevyhnutelně přivodilo jeho úplný 
rozklad a mělo za následek tragickou situaci, že by se českoslo
venští dobrovolníci roztříštili podle svého osobního politického 
přesvědčení, a zahájili po boku rozličných ruských skupin boj 
proti sobě. Zásadu přísné neutrality zdůrazňoval a opakoval Ma
saryk tím spíše, že se vyskytly pokusy získati čsl. vojsko ať již 
pro. kruhy protisocialistické a protibolševické či naopak pro bol
ševIky. Jako poslanec Durích snažil se v těchto dobách zvrátiti 
neutralitu čsl. vojska ve prospěch protirevoluční pravice, tak opět 
se našlo mezi Cechy několik jednotlivců ev čele jich byl Muna), 
kteří se postavili na stranu bolševiků a usilovali pro ně získati 
i ostatní své krajany. Leč všechny tyto snahy neměly pronika
vějšího úspěchu. CsI. armádní sbor zůstal pevně semknut kolem 
Masaryka a vynutil si svou přísnou kázní respekt svého stanoviska 
u všech ruských stran. Jen část českých "Kornilovců" se připo
jila nejprve k protibolševíckému hnutí kozáků, které mělo stře-
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disko na řece Donu, a později ještě S několika jinými čes~ými d~
brovolníky k obdobné akci generála Komilova; po smrti Korm
lovově přešel nevelký tento oddíl na proti bolševickou frontu ge
nerála Denikina v PodkavkazL Nebezpečnější byly snahy českjch 

První záložní pluk čsl. armádního sboru na cestě do K)jeva v tínoru r. I9IJ. 

bolševiků) kteří se od počátku prosince r. 1917 postavili proti Masary
kovi a "Odbočce národní rady" a pokoušeli se získati českoslo
venské do brovolníky ke vstupu do tvořící se sovětské rudé armády. 
V únoru r. 1918 zřídili čeští bolševici, kteří vydávali dva české 
aaitační listy "Svobodu" a "Pochodeň" (první vycházel v Kyje-:ě, 
d~uhý v Petrohradě), dokonce proti "Národní radě" komun1stlc
kou Ceskoslovenskou revoluční radu dělníků a vojáků". Do bro
volni~i sice všechny námluvy českých bolševiků valnou většinou 
rozhodně odmítali, přes to se však další pobyt v Rusku stával pro 
soudružnost čsl. armádního sboru povážlivý. 

Nejdůležitější ovšem bylo, že den ode dne mize,la ~a.děj:, kte~ 
rou s počátku choval i sám Masaryk, ~eRu~ko O~~OVI s~~J. ~oJ proti 
Německu a Rakousku- Uhersku. Bolsevlcl, kten rozvratIh ruskou 
armádu, nemohli pomýšleti na pokračování :álky, i ~dyž i.in:- ~y 1 
jasně patrný zásadní rozdíl mezi jejich stanovIskem a ~m,?enahstIc
kvmi snahami Německa a Rakouska- Vherska. SteJne nemohla 
klásti odpor Ukrajina, která se v této době odtrhla jako samostatná 
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republika od ostatního Ruska a byla načas ovládána vrstvami občan
skými. S mírem Ruska s Ústředními mocnostmi zmizel jediný dů
vod, proč se čsL vojsko utvořilo v Rusku a v něm dosud pobývalo, 
neboť základním jeho cílem byl boj s Rakouskem- Uherskem a 

Plechod řeskoslol'ť!1Skýrh sbort{ pfes Dněpr (v KyjetJé) pfi t4stupu Z Ukrajiny. 

zřízení samostatného a úplně svrchovaného československého státu. 
Zároveň pak s pokračujícím mírovým jednáním v Brestu Litev
ském hrozilo čsl. armádnímu sboru nebezpečí, že se octne ve vý
jimečném postavení, které svrchovaně ohrozí jeho bytí vůbec. 
Proto Masaryk rozhodl, aby se čsL vojsko odebralo ve smyslu 
smlouvy, uzavřené v létě r. 1917 s Albertem Thomasem, přes Vla
divostok na západní frontu a zde pokračovalo v boji. Přípravou 
k této daleké cestě bylo, že 7. února 1917 rozvázal Masaryk dosa
vadní formální svazek čsl. armádního sboru s ruským vojskem a 
prohlásil čsl. vojsko v Rusku za součást samosprávné čsl. arm~dy ve Fran
cii. Hned nato pak uzavřel Masaryk s generálem Muravjevem, pod 
jehož vedením se za úplné neutrality Cechoslováků zmocnila 

Obrázkové dějiny na5i samostatnosti [; 7. 
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8. února 19 18 bolševická vojska Kyjeva, dohodu, jíž bolševici za, 
ručili čsl. armádnímu sboru ozbrojenou neutralitu a svobodný od
jezd z Ruska do Francie. 

Těmito akty připravil a zabezpečil Masaryk.odchod čsl. vojska 

Územíčsl.evakuace z~ :zip
Ukrajiny a Kach111ac. 

A1apka lízemí, kudy čsl. armádní sbor tj Rusku 

počal ustupovati na východ. 

z Ukrajiny na východ 
a zároveň skončil svůj 
desítiměsíční pobyt v 
Rusku. Jaký blahodár
ný a důležitý význam 
měl tento jeho pobyt, 
viděli jsme z předešlého 
vypravování. Lze zcela 
oprávněně tvrditi, že 
bez Masaryka byl by 
býval československý 
odboj v Rusku nedo
spěl k té pevné jednotě, 
kterou měl ke konci 
r. 1917, a stěží byl by 
býval proplul bez po
hromy úskalími ruské 
občanské války. Dne 
7. března 1918, v den 
svých 68. narozenin, 

odjížděl Masaryk Z Moskvy na východ cestou, po které ho měl 
následovati čsl. armádní sbor, cestou do Vladivostoku. Spěchal do 
Francie, aby tu zabezpečil československým do brovolníkům rychlý 
převoz z východniho pobřeží Asie na západní bojiště. Chtěl se 
při tomto pokračování své pouti kolem světa zastaviti na nějaký 
čas v Americe, aby tu vešel především ve styk s presidentem 
Wi1sonem a získal ho pro plán úplného osvobození českosloven
ského národa. Vskutku však se jeho pobyt ve Spojených státech 
stejně jako před tím pobyt v Rusku protáhl na delší dobu než 
bylo původně jeho úmyslem. Nebylo také potřebí příliš spěchati 
do Evropy, kde myšlenka rozbití rakousko-uherské řiše nabyla 
rozhodné převahy, když vývoj událostí podstatně změnil pů-
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vodni Masarykův plán rychlého odchodu československých legiI 
s ruské půdy. 

Na svou dalekou cestu se vydával Masaryk, jenž odevzdal při 
svém odjezdu politické vedení čsl. v Rusku J. Klecandovi (ten 

Bachmačské l1ádra:~í s československými dobrovolníky IO. blezna I9IS. 

však, bohužel, brzy nato zemřel), s těžkým srdcem, obávaje se 
velikých nesnází, které vzejdou jeho "hochům" na ústupu roz
vráceným Ruskem. S československými dobrovolníky a zajatci se 
rozloučil otcovskými slovy: 

"Odjíždím z ,ašeho středu, vlastně budu vaším kvartýr
majstrem ve Francii ... ; doufám, že se tam shledáme se všemi za
jatci, že všichni vstoupíte do naší armády. 

Mám veliké zadostiučinění z toho, že jsme společným úsilím 
vytvořili korpus, vytvořili ho za poměrů těžkých; ještě větší ra
dost mám z toho, že jste v těch těžkých dobách uchovali svůj celek 
jednotným. Tento náš celek je politická n:oc, skýtající každému 
jednotlivci bezpečnost; tento náš celek je mementO nepřiteli a 
bude jeho postrachem! Cechové všech stran a frakcí pochopili pří
kaz veliké doby a shlukli se ve svorný šik; našli se Cechové a Slo
váci v živé j~dnotě .. , 
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Ve Francii a Italii budeme bojovat také za Rusko; chtěli jsme 
bojovat na straně ruských bratří zde a stal se slibný začátek u Zbo
rova a po Zborovu - je nám líto, že ve jménu Ruska byl uzavřen 
tak jednostranný mír, ale právě proto přičiníme se v ženerósní 

PrVllí vlak (eše/un) J. plllku čs!. armádního sboru při odjezdu Z Ukrajiny. 

Francii o vítězství nad Rakouskem- Uherskem a Německem, a to 
vítězství posilní i Rusko. Věříme přes všechny nehody v ~ud?uc
nost ruského národa! Pokud budete v Rusku, zachovávejte Jako 
dosud ve vnitřních bojích stran přísnou neutralitu; jen ten slovan
sk}' národ a ta strana jsou naším nepřítelem, kdo se zjevně spojují 
s nepřítelem. 

Ať žije Rusko a Francie, ať žijí Spojenci! Ať žije sjednocený 
nezávislý československý národ! Ať žije demokracie a bratrství 
všech národů! Ať žije prvé československé vojsko, mocný budo
vatel svobodné vlasti! Bratři, vojáci! Vytrvejte v útrapách, zacho
vejte jednotu; že vykonáte svou husitskou povinnost proti r:-epří
telí, tomu věřím a to vím. Všichni za jednoho každého, Jeden 
každý za všechny!" . . , 

V den, kdy vyjížděl Masaryk z Moskvy vlakem angllcke vo
jenské mise do V1adivostoku, byl čsl. armádnísborfiŽl1a pochodttZ Ukra
jiny. Ústup děl se v hodině dvanáctou. Ukrajinská občanská vláda, 
,P~ražená bolševiky, povolala na pomoc vojsko německé a rakousko-
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uherské a na tuto pobídku německé sbory rychle vpadly do Ukra
jiny. Velitel rudé arrrády Muravjev neodvážil se jejich přesile po
staviti se na odpor a kvapem ustupoval. Tím se čsl. armáda v druhé 
polovici února r. 1918 octla ve velmi svízelném postavení, zejména 

Pe!lza. 

pak její 1. divise, která byla rozložena do té doby na Volyni, takže 
jí především hrozilo nebezpečí, že bude Němci zaskočena. Proto 
1. divise byla nucena rychlými pochody ustupovati pěšky na 
východ, při čemž se však její zadDi voj, jejž tvořil první pluk, ne
vyhnul srážce s německjm Předvojem, který následoval v patách. Po
stavení II. divise, která byla před tím r01:ložena vice na východ, 
hlavně v poltavské gubernii, bylo příznivější, poněvadž mohla 
k svému ústupu užíti železnice; jejím úkolem bylo též připraviti 
vlaky pro první divisi na cestu do Vladivostoku. 

Dík chrabrosti dobrovolníků podařilo se první divisi šťastně 
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ustoupiti ke konci února a v prvních dvou dnech března r. 1918 
přes Kyjev na levý břeh Dněpru, při čemž došlo k urputnému 
boji s Němci o most přes Dněpr a k srážce s ukrajinskou "Národní 
radou". Leč tím německé nebezpečí nebylo ještě odvráceno. Ně

mecké vojsko pokusilo 
se ještě jednou, aby 
znemožnilo ústup Ce
choslováků na východ, 
jenž se dál přes důležitý 
železniční uzel Bach
mač. V jeho okolí došlo 
ve dnech 8. až 13. břez
na 1918 ke krvavým 
bojům mezi českoslo
venskými oddíly, které 
kryly ústup čsl. armád
ního sboru (z velitelů 
zvláště se vyznan:enali 
v těchto krajně nebez
pečných dnech kapitán 
Kadlec a por. Ceček), 
a německou přesilou. 
Ačkoliv dobrovolníci 
měli také nedostatečnou 
výzbroj, podařilo se jim 
úspěšně zhostiti se své
ho krajně odpovědné-

Poručík (později generál) J. Syrot'Ý. ho úkolu. Svou stateč-
ností i obratností zadr

želi Němce do té doby, kdy čsl. armádní sbor byl již v bezpečí 
a jeho vlaky ujížděly k východu. K večeru 13. března vskočil 
uprostřed boje zadní voj do připraveného vlaku a spěchal i on za 
zachráněným sborem. Několidenní boj vyžádal si ovšem nemalé 
ztráty na životech, leč ztráty německého vojska byly podstatně 
vyšší. S čsl. armádním sborem na východ šla i "Odbočka čsl. Ná
rodní rady"; jejím sídlem se stal Omsk. 
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Boj u Bachmače, v němž českoslovenští dobrovolníci znovu 
osvědčili svou zdatnost a mrayní silu, zbavil čsl. armádní sbor ně
meckého nebezpečí. Hned však v zápětí se vynořily jiné obtíže a 
svízele, z nichž v několika týdnech povstal ozbrojený konflikt mezi 
Cechoslováky a bolševiky. Po
dle vzpomenuté smlouvy pro
fesora Masaryka s Muravjevem 
měl čsl. armádní sbor, zacho
vávaje neutralitu, projeti svo
bodně ruským územím až do 
Vladivostoku se vši svou zbro
jí. Jakmile však začal vskutku 
po!:yb é..rl. vojska od Bachmače na 
lJ.fcbod ke hranicím evropského 
a asijského Ruska, počaly mu 
místní sověty klásti rozličné 
překážky v ~es1 u, zdráhajíce 
se propouštěti československé 
vlaky dále. Toto jejich počí
náni vyplývalo z neoprávněné 
podezíravosti k ozbrojeným 
Cechoslovákům a z obavy, aby 
čsl. armádní sbor se neposta- Štábní Kapifán (později generál) R. Gajda 

vil po boknepřátcl bolševiků. 
K jejich nedůvěře podstatně přispívala také neodpovědná a štva
vá .agitace českjch k011Junistii) kteří pracovali k tonu, aby odjezd čsl. 
vOjska z Ruska byl znemožněn a aby tím byli dobrovolníci donu
ceni vstoupiti do rudé (krasnoarmejské) armády. Tato vyhlídka 
byla pro sověty velmi svůdná, poněvadž Cechoslováci tvořili na 
ruském území jedinou do bře zorganisovanou armádu. 

Postavení čsl. armádního sboru bylo za těchto okolností velmi 
svízelné. Cesta do Vladivostoku byla daleká a vznikající spory po
vážlivě ohrožovaly rychlý pohy b k východu a oddalovaly tak do
sažení cíle, jejž před svým odjezdem stanovil prof. Masaryk. Proto 
se členové "Odbočky čsl. národní rady" snažili o to, aby dosáhli 
povolnosti sovětů ústupky, jimiž by bylo dáno najevo, že Cecho-
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slováci nel'l1ají úmyslu vystoupiti proti bolševikům. Už 16. března 
.1.918 byl: u~avřena na hranicích sovětské republiky ruské a Ukra
)lny v meste Kttrsku smlouva, podle níž Cechoslováci odevzdali bolševi
kům část své vjzbroje. Zástupce sovětské vlády, velitel rudé armády 
Antonov Ovsjejenko vydal při této příležitosti prohlášení, v němŽ 
vzpomněl bratrských služeb československého sboru "v bojích děl
néhoUdu ukrajinského s imperialistickými loupežnými bandami" 
a zdůraznil, ze sověty přijímají od Cechoslováků zbraně jako "bra
trský dar". Vskutku pak po uzavření této smlouvy pohybovaly se 
československé vlaky bez nesnází od Kurska k Penze. 

V Penze však byla doprava čsl. armádního sbortt znova zadržena a zá
stupcové "Odbočky byli nuceni opět vyjednávati o podmínkách 
dalšího propuštění. K dosavadním příčinám nechuti sovětů k Ce
choslovákům přibyl ještě nátlak zástupce Německa v Aloskvě) do níž 
?olševici přenesli z Petrohradu ústřední vládu, hraběte lvlirbachaJ 

Jenž z pochopitelných důvodů usilovalo to, aby odjezd čsl. vojska 
do F!:ncie byl znemožněn. Také nenávistná agitace českjch bolševikt; 
protl ceskoslovenským dobrovolníkům se stávala zuřivější a zuři
vější a měla na neochotě sovětů podstatný podíl. Přes to i tento
kráte byla uzavřena 26. března 1918 nová dohoda t. zv. benzemkd) 
:P?~le níž měli Cechoslováci odevzdati všechny zbraně ~imo 168 
p,:sek a I kulomet s.omezeným počtem nábojů pro každý vlak. 
M1~0 to měli býti z čsl. vojska propuštěni ti rušti důstojníci, kteří 
byh pod~zřelí z protirevolučníl-:o smýšleni. Za to vyslovila bolše
v1cka vlada ochotu podporovat1 rychlou dopravu čsl. armádního 
s boru do Vladivostoku, zdůrazňujíc s ohledem na mírovou smlouvu 
R:uska s Německem, že nejde o "bojovou jednotku", nýbrž o "sku
plnU svobodných občanů", kteří jsou opatřeni určitým počtem 
zbraní pro svou ochranu. Třebaže podmínky této úmluvy byly pro 
~e~hoslováky značně těžké a pro bezpečnost čsl. vojska i pováž
bve, přece byly zástupci "Odbočky", důvěřujícími v poctivost 
úmyslů bolševických, přijaty. Po uzavření dohody byla Z čsl. vojska 
/):opušt~~a velká fást.:~sk-tch ~ůstojník:'j, -, tyto owbní změny byly 
vsak pnpravovany J1Z predtlm na pram francouzské vlády - a na 
j~ji:~ místa vvsto::~~li důstojní,ci češti, kteří měli až dosud, jak jsme 
vldeh, podradneJsl postavenI. Tehdy stal se velitelem 2. pluku 
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por. J. Syrový, 4. pluku por. Ceček, 5. pluku kap. Janů, 6. pluku 
pod~a~. ~anuš, 7. pluku kap. Gaj?a, 8. pluku podkap. Komárek, 
I: zaloz111ho pluku podkap. Kroutll a 2. zálož. pluku podkap. Ba
~ura. Z ruských důstojníků zůstal především velitel sboru gen. 
Sokorova náčelník štábu gen. 
Dieterichs. 

Dobrovolníci přijali pen
zenskou dohodu s roztrpčením. 
Odevzdávání zbraní pociťovali 
jako osobní pohanu a pokoře
ní, majíce se rozloučiti se svými 
puškami, které se za radost
ných i chmurných chvil pře
dešlých bojů staly nerozlučnou 
součástí jejich bytosti. Přede
vším však chovali hlubokou 
nedůvěru k bolševikům, která 
byla zaseta již v dobách první 
ruské revoluce a velmi se roz
mohla po brestlitevském míru. 
Již to, co prožili za svého ústu
pu z Volyně do Penzy, stačilo, 
aby naplnilo je vážnými oba
vami a přesvědčením, že se ne
mO~10u spolel::nouti leč na svou 
soudržnostanasvézbraně. Toto 

Podkapitáll (později major) Kroutil, 
impektor dé!ostfe!ectva čsl. legií na Rusi. 

přesvědčení bylo utvrzováno i tím, že mezi bolševiky důležitá 
~~ol:a přip:dala živlům neruským (také židům), které byly z velké 
castl naplneny rozhodným nepřátelstvím proti čsl. vojsku ať to 
byli zejména komunisti němečtí a maďarští nebo čeští. Z toho dů
vodu odevzdávali dobrovolníci zbraně v Penze jen po domluvách 
delegátů "Odbočky" a s krajní nechutí a značnou část jich vůbec 
nevydali, skryvše j~ v různých úkrytech železničních vagonů. 

Vskutku pak a111 penzenská dohoda nezajistila Cechoslovákům 
nerušený odchod na východ. Není snad třeba se domnívati, že 
ústřední moskevská vláda (Lenin, Trocký), která ovšem nechápala 
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československých národních revolučních snah, uzavírala dohodu 
s tajným úmyslem, že jí nedodrží, nicméně i další postup čsl. armád
n/bo sboru Z Pen,?y bl krajně svízellZJí. Na stanicích, jimiž proj íž
děly československé vlaky (ešelony), kladly místní sověty nové a 
nové překážky, požadujíce zejména, aby dobrovolníci odevzdali 
i ty zbraně, které směli míti podle penzenské smlouvy. Tak na př. 
sovět města Samary dovdoval na jeden vlak jen třicet pušek! Krom 
toho pohyb československých vlaků na východ byl úmyslně brz
děn, také proto, aby nezŤizená agitace českých komunistů, kteří od 
počátku dubna 1918 měli střed;sko v Penze, pro vstup do rudé 
armády mezi dobrovolníky měla s dostatek času. Ceští komunisti, 
stejně jako jejich "tovaryši" němečtí a maďarští, prohlašovali 
československé dobrovolníky za "žoldnéřské zaprodance dohodo
vého kapitalismu" a tím sváděli své ruské soudruhy k předpojatosti 
a nepřátelství vůči derr.okratickým Cechoslovákům. Ceští komu
nisti měli přední, největší vinu na rozpoutáni otevřeného nepřá
telství mezi sovětskou vládou a čsl. voiskem. K zdržování česko-
slovenských vlaků přispělo také to, že s~ po vystoupení kozáckého 
atamana Semenova ve východní Sibiři proti bolševikům a vylo
dění anglického a japonského vojenského sboru ve Vladivostoku 
sovětská vláda počala obávati, aby nebylo čsl. vojska po jeho pří
jezdu na Dálný Východ použito k vojenskému zakročení proti ní. 
Tím vším se za krátkou dobu nahromadilo tolik zápalných látek, 
že postačila pak jen malá jiskra, aby zanítila velký požár. 

Za takových poměrů dojelo do Vladivostok14 jen několik prvních 
českoslovemk;ýcbvlaků, které se podrobily úplnému odzbrojení. Mezi 
nimi a posledními vlaky, které vězely ještě ve středním Rusku, 
byla ohromná vzdálenost asi 8.500 kilometrů. V této rozptýlenosti 
tři nepřátelském vystupování místních sovětů tkvělo veliké ne
bezpečí, které dobrovolnící jasně chápali a jež je naplňovalo váž
nými obavami. K tomu konečně přistoupilo, že ke konci dubna 
1918 vydala sovětská vláda se souhlasem a asi přímo na popud zá
stupců Spoj enců v Moskvě rozkaz, aby přeprava Cechoslováků, po
kud dleli na západ od města Omska, do Vladivostoku byla zasta
vena a aby československé vlaky byly obráceny na sever do ArcbalZ
gelska) odkudž by byly transporty dopraveny po lodích do Francie. 

rOČÁTKY SIBIŘSKÉ ANABASE ČSL. LEGlÍ V RUSKU 

Tato cesta na západní bojiště byla zajisté o mnoho kratší než cesta 
přes Vladivostok, která vedla kolem Cel~~10 s:v~ta. !~ této ~aleko
sáhlézměně původního plánu přepravy pnvohl.l take cleno~e "C?d
bočky". Ruské vládě přicházel nový plán velmI vhod, ponevadz se 

Nádraží v Čeljabinsku. 

jím značně zkracoval pobyt čsl. vojska na ruské půdě a tím se zmé'n
šovaly nesnáze, které jí odtud vyplývaly s ohledem na mír Ruska 
s Německem. 

Plán přepravy části čsl. arrrádního sboru přes Archangelsk na
razil však na rozhodný odpor všecb dobrovolníků) kteří v něm spatřo
vali nový doklad záludné a zrádn é úskočnosti sovětské vlády, zamýš
lející tak roztrhnouti čsl. vojsko a vehnati je ve zkázu, když v se
verním Rusku (ve Finsku) stály německé vojenské odHy. Proto 
proti politickému vedení, jehož postup byl diktován ohledem na 
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zástupce Spojenců v Rusku, vojsko žádalo, aby byly zachovány 
směrnice, které před svým odjezdem dal Masaryk a s jejichž obsa
hem jsme se již seznámili. Za dusného tohoto ovzduší Se sjížděli v 
polovici května r. 1918 delegáti československých dobrovolníků do 
města Cefjabinska;ležícího na východním svahu Uralu, k důležitým 
poradám. Jejich sjezd se měl podle původnich disposic konati již 
15· března I91 8 v Kyjevě, ale pro nucený ústup čsl. armádního sbo
ru z Ukrajiny docházelo k němu teprve nyní. Jednání sjezdu stálo 
pod hlubokým dojmem událostí, ke které došlo v této doběa ježse 
Zve "čeljabinským incidentem". "Celjabinský incident" svými 
důsledky dovršil pak dosavadní rozpory mezi československým voj
skem a bolševickými sovětya proměnil je v otevřené vzájemné ne
přátelství. 

ZŘÍZENÍ 

ČESKOSLOVENSKÉ ARlvlÁDY V ITALII A JEJÍ BOJ 

PO BOK U ITALSKÉHO VOJ SKA 

Výsledky přeměny československé tiskové kanceláře v Rímě 
v Kancelář CeskoslovťJZské národní rad;)!; provedené, jak jsme zevrub
něji poznali již výše, za druhého římského pobytu dra Beneše, 
projevily se velmi záhy. Úspěšná byla zejména propagační čimzost; 
kterou Kancelář vyvinovala pod Hlaváčkovým vedením a jíž pro:" 
nikala znárr~ost i hlubší poznání československého revolučního 
hnutí mezi italskou veřejností. Italský tisk ochotně uveřejňoval 
zprávy Kanceláře o neutěšeném vnitřním stavu rakousko-uherské 
monarchie, také proto, že se jimi pozvedala nálada italského oby
vatelstva, stísněného ko baridskou porážkou. V těchto zprávách se na 
předním místě upozorňovalo na revoluční smýšleni české1:o národa 
a tím se obracela pozornost k jeho osvobozovacím snahám. Mimo to 
byl ředitel Kanceláře Fr. Hlaváček v Qsobnich stycích s předními 
osobnostmi italského politického světa, zejména s kruhy poslanec
kými. K rozšíření známosti o cilech československého odboje při
spěl též Hlaváčkův spisek "Ceskoslovenský národ ve světové 
válce" ("La Nazione czecoslovacca nelJa guerra mondiale"). 

T 
I 



ZŘÍZENí ČSL. ARMÁDY V ITALIl A JEJÍ BO JE 

Vedle propagandy věnovala římská Kancelář nemalou pozor
nost též československjm zajatcům, pro něž vydávala za redakce J. Lo
gaje hektografované "Zprávy Kanceláře Ceskosloz'emké národní radf{) 
obsahující hlavně zprávy z vlasti. Ačkoliv, jak jsme viděli, byla 
značná část československých zajatců posléze soustředěna v padul
ském táboře, přece dosti značné množství zůstalo stále roztroušeno 
v ostatních zajateckých táborech, jichž bylo na dvě stě. Ještě na po
čátku r. 1918 neměla Kancelář zprávo celkovém počtu zajatých 
Cechoslováků v Italii, ač se je všemožně snažila vypátrati a ač se 
sami zajatci, kteří se o ní dozvěděli, přihlašovali z různých mist. 
Při tom dobrovolníci z Paduly netrpělivě naléhali, aby byli vysvo
bozeni z táborového života a posláni podle svého vroucího přání na 
bojiště proti Rakousku. Konečně pak zakročovala Kancelář ve pro
spěch internovaných Cechoslováků (většinou na Sardinii) a poda
řilo se jí velkou část jich osvoboditi. Při tom byla činnost členů 

. Kanceláře neustále sledována bdělým zrakem nedůvěřivé římské 
policie. Až do počátku r. 1918 byli členové Kanceláře povinni hlá
siti se každého týdne na policii a i po zrušení tohoto, ne právě po
vzbuzujícího opatření byli pozorováni policií tajnou. 

Pronikavým dojmem působilo v Italii ke konci r. 1917 zřízení 
československé armády ve Francii. Vydáni,přislušného dekretu 
presidentafr~ncouzské republiky přimělo italské přátele českoslo
!Jemkého revoť~(:;ifho hnutí k významné akci v římském parlamentu, 
kteří ústy po.slance F. Arcy žádali, aby Italie postupovala stejně 
jako Francie; Toto vystoupení vzbudilo také velkou a namnozc 
vlídnou pózornost italského tisku. Rozhodnutí leželo v rukách 
ministra zahraničních věcí barona Sonnina, i enž se však stále vzpíral 
povoliti samostatnou československou arrr ... ádu s politickými pod
mínkami, jak je žádala pařížská "Národní rada". Naproti tomu vo
jenské kru~y italské, zejména, vrchní velitel Diaz, dále generál Ba
doglio a náčelník voj enskévýzvědnékancelářeplukovníkJ\farchetti, 
jehož spolupracovníkem byl zrnÍn~ný již major Finzi, si vřele 
přály pomoci československých vojáků; k jejich příznivému stano
visku nemálo přispívaly služby, které od října r. 1917 prokazovali 
italské armádě "Carzanci",a pak porážka u Kobaridu. Tak uzrála 
konečně též v Italii příznivá situace, aby také tu bylo vytvořeno 

9IO 
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československé vojsko. Ale právě v této nadějné chvíli došlo 
k události, která pováž1ivě ohrozila úsilí "Národní rady". Touto 
událostí bylo rozhodnutí italských vládních kruhů, aby byly z česko
slovenských zajatců zřízeny pracovní oddíly. 

O myšlence zříditi česleoslovemké pracovní oddíly jsme již slyšeli. 
Vynořila se za jednání dra Beneše v Římě, k němuž došlo v září a 
vříjnu r. 1917, a byla posléze obsažena mezi koncesemi, které italská 
vláda a především italské ministerstvo zahraničních věcí byly 
ochotny poskytnouti" Ceskoslovenské národní radě". Byl to ovšem 
ústupek, jenz nemohl uspokojiti "Národní radu", poněvadž ne
byly s ním spojeny se strany Ita1ie politické závazky a poněvadž 
českoslovenští vojáci, byť i osvobození ze zajateckých táborů, měli 
! nadále zůstati právně zajatci. Proto také dr. Beneš před svým od
Jezdem z Říma uložil řediteli Kanceláře "Národní rady" v Římě 
Fr. Hlaváčkovi, aby na utvoření pracovních oddílů nepřistupoval. 
To se také Hlaváčkovi až do počátku r. 1918 podařilo. V druhé po
lovici ledna r. 1918 byl však plán zříditi československé pracovní 
oddíly s italské strany obnoven se vším důrazem. Ač není dosud 
bezpečné jistoty, zdá se přece aspoň velmi ptavděpodobno, že pů
vodcem toho byl baron Sonnino, který současně osvědčoval ne
přízeň československému odboji i jinak. Byl to zajisté úskok, který 
chtěl znerr:ožniti, aby byla v Italii vybudována samostatná česko
slovenská armáda a aby byly Cechoslovákům poskytnuty politické 
záruky. Nástrojem tohoto úskoku se stal velitel zajateckých táborů 
generál Spingardi, který hrozebným nátlakem donutil ředitele 
Hlaváčka, že se vzdal konečně odporu a dal v polovici února r. 19 18 
souhlas s tvořením československých pracovních oddílů. Leč tím 
se příznivý výsledek úsilí o organisaci československého vojska na 
ital~ké půdě zl1'::.ařiti nepodařilo. Hned v zápětí přispěchal z Paříže 
do Ríma M. R. Stefánik, který se energicky ujal jednání a šťastně je 
přivedl ke konci. 

Organisování československých pracovních oddílů (italsky: ba
taghoni di Javoro cecoslovacchi) nebyla však zasažením Štefániko
vým učiněna přítrž. Pracovní oddíly byly sestavovány nakvap, 
takže jejich formování bylo v plném proudu, když se kolem 
2.0. února 1918 ujímal Štefánik v Římě jednání s italskou vládou 
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o vojenských věcech; ostatně na počátku svého vyjednáváni Šte
fánik se otázky pracovních oddílú nedotkl v přesvědčení, že se 
otázka ta rozřeší sama sebou, až bude povolena řádná českosloven
ská armáda. A tak v druhé polovici února r. 19 18 zavládl v česko-

Odchod českoslovťJ1sk,fch pracGt'ních oddíM do válečného pásma (Fonte di Amore). 

slovenském zajateckém tábore padulském, v němž byly pracovní oddíly 
Zřizovány, čilý ruch. Ceskoslovenšti z9.jatci přijali nejprve zprávu 
o tvoření pracovních oddílú se smíšenými pocity. Někteří-a to se 
týkalo zejména členů dobrovolnického "Sboru" - byli hluboce 
zkJamáni, když místo toužebně očekávaného boje na frontě byla 
jim vykázána práce s motykou a krumpáčem v etapě, a obávali se, 
že italská vláda chce tím odbýti snahy po utvohní řádné bojové 
československé arrrády. Naproti tomu jiní spatřovali ve zřízení 
pracovních oddílů krok kupředu, který přináší okamžitě osvobo
zení ze stísněných poměrů zajateckého tábora a přivede později 
dobrovolníky k dokonalému splnění jejich přáni. Totéž přesvěd
čení sdíJelo j vedení dobrovolnického "Sboru", které horlivě po
máhalo členům římské Kanceláře, za jejichž účasti se konal nábor. 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 58. 
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V celku bylo zřízeno postupně v druhé polovici února a 
v březnu r. I918 osm pracovních prapor/tj každý po 1.600 mužích; 
posledních dvou praporů k původnímu účelu nebylo však již ani 
užito. Vyšší místa důstojnická byla obsazena Italy, nižší pak Cecho
slováky. Mezi mužstvem menší polovici (na 40 procent) tvořili čle
nové dobrovolnického "Sboru", větší polovice se pak skládala 
z nedobrovolníků. Vstup do pracovních oddílů zbavil česko
slovenské zajatce rakouské uniformy, kterou až do té doby nosili, 
většina ovšem s hlubokým odporem. Vystřídal ji zelenavý stejno
kroj italské pěchoty, na němž (na levém rameně kabátu a na čepici) 
byl připevněn odznak československé příslušnosti, bíločervený 
pásek. Dne 4. března 1918 odjel z Pa duly první prapor českoslo
venských pracovních oddílů "za doprovodu čestné setniny ital
ského vojska a za zvuků italské vojenské kapely, mezi niž byli vřa
zeni i čeští muzikanti se svým kapelníkem bratrem Tenkrátem. 
K nádraží, téměř půl hodiny cesty, jsme šli špalírem padulských 
civilistů, kteří rr~ávali šátky a voláním ,Eviva Boemia' (,Ať žijí 
Cr::chy'), ,Nastár' a ,Abasso Austria' (,Pryč s Rakouskem') se s námi 
loučili ... Na nádraží. .. proneseny řeči české i italské, zahrány 
hymny italská a francouzská ... azaněžnýchzvuků hymny ,Kde do
mov můj' vlak vyjížděl zvolna z nádraží!" Na dlouhé cestě k severu 
se dostalo prvnímu praporu zvlášť vřelého uvítání v Rímě. 

Za prvním praporem, který byl ubytován nedaleko města Man
tovy,odjelo záhy dalšíchpětpraporů (tedy úhrnem na lo.ooomužů), 
jež byly dislokovány na území mezi Mantovou, Veronou a jezerem 
Gardským. Jejich pobyt tu nepotrval však dlouho. V druhé polo
vici dubna r. 1918 počaly býti pracovní oddíly soustřeďovány do 
Foligna; které se stalo garnisonou tvořící se samosprávné českoslo
venské armády v ltalii. Krátká tato doba však postačila, aby duch 
dobrovolníků "Sboru" pronikl valnou většinu nedobrovolníků, 
takže z pracovních qddílů přestoupilo na 95 procent mužstva do 
československého vojska. . 

Odjezdem pracovních oddílů se padulský tábor nevyprázdnil. 
Setrvalo tu především vedení dobrovolnického "Sboru" s Cap
kem v čele, které organisovalo dobrovolnické hnutí mezi česko
slovenskými zajatci, kteří byli vtéže době soustřeďováni do Paduly 
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z jiných zajateckých táborů. Tato horečná práce agitační a organi
sační, která měla znamenité úspěchy, dála se v předtuše brzkého 
konečného rozhodnutí o otázce československé armády v Italii. 
Vskutku pak tato předtucha nezklamala. Dne 15. dubna 1918 

Mapka rozložení čsi. vojska t' !tafii. 

došla do Paduly radostná zpráva, že italská vláda svolila k zřízeni 
československého vojska. Zásluhou padulského "Sboru" rr~ohlo 
býti toto povolení uvedeno v život v několika rrálo týdnech. 

Jestliže Stejánikovo úspěšné jednání J italskou vládo/.i o utvoření 
československého vojska v Italii bylo právem označeno jako nej
větší Stefánikův úspěch v jeho politické činnosti, ncní nikterak 
na újmu tohoto zhodnocení skutečnost, jíž bylo už dotčeno, že 
v posledních rr_ěsících r. 1917 a v prvních měsících r. 1918 došlo 
v italské veřejnosti k pozoruhodné změně smýšlení, která se stala 
důležitou oporou československému odboji. Tlak veřejného ital
ského mínění stejně jako nátlak mezinárodní a vítězící přesvědčení 

, 
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v táboře Dohody, že bude nutno rozbíti Rakousko- Uhersko ja
kožto hlavni oporu Německa a rozděliti je podle jeho národnost
ního složení, zviklaly konečně i odpor barona Sonnina, takže byl 
ochoten poskytnouti "Ceskoslovenské národní radě" dalekosá
hlejší ústupky než byl učinil v září r. I917. S ním a s předsedou 
italské vlády Orlandem jednal Štefánik na prvním místě. Na po
čátku obnovil Štefánik původní žádost dra Beneše, aby italská 
vláda svolila k převezení většího počtu československých zajatců 
do Francie, kde by vstoupili do zřízené již československé armády. 
Jeho jednání v tomto směru se setkalo jen s podřadnějším úspě
chem; v létě r. I9I7, jak už toho bylo vzpomenuto výše, bylode
slán do Francie menší oddíl 850 československých vojáků. Vedle 
toho se však vynořil i plán opačný, aby totiž bylo do Italie odesláno 
jako součást pomocných sborů francouzských českos.lovenské voj
sko z Francie a zde doplňováno z československých zajatců ital
ských. Jeho provedení si přály jak vojenské kruhy italské, tak před
seda italské vlády Orlando. Leč i tento plán padl pro odpor paříž
ské "Národní rady" a generála Janina, jenž měl velmi vážné dů
vody politické a vojenské. Konečně se ke konci března r. I9 18 
přiblížilo vyjednávání k příznivému konci, když se jeho základem 
stala zásada, aby byla zřízena samostatná československá armáda 
také v Italii. S tímto řešením vyslovil na počátku dubna souhlas 
i Sonnino, takže sjednání podrobné úmluvy na tomto základě ne
stálo již nic v cestě. Podkladem textu této úmluvy byly obdobné 
dokumenty, na nichž bylo právně vybudováno československé 
vojsko ve Francii, dekret presidenta francouzské republiky a sta
tut československé armády ze 7. února I 9I 8. 

V době, kdy Štefánik jednalo podrob12ostech úmluvy, jež měla 
býti uzavřena mezi italskou vládou a "Ceskoslovenskou národní 
radou", došlo v .Římě k důleZité události, která vzešla z téže změny 
italského smýšlení jako uzavření italské a československé vojenské 
dohody. Touto událostí byl kongres t!tlačených rakousko-uherskjch 
národů) jenž zasedal za předsedníctvi italského senátora Ruffi
niho na památném řimském Kapitolu ve dnech 9. až I!. dubna 
r. 1918. Rímský kongres jasně prozrazoval, že se smýšlení Dohody 
klonilo definitivně na stranu potlačených národů Rakouska- Uher-

Bologna, pochod čsl. legií fljěstem (j. června z9 z3). 
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ska a jejich programu, jímž bylo rozbití habsburské monarchie. 
Jeho konání umožnila zejména předchozí dohoda, uzavřená mezi 
významnými poEtiky jihoslovanskými a italskými, jíž se uvolnilo 

Slavnost věnován! praporu Čechoslovákům (Spoleto, Umbrie). 

dlouhé předchozí vážné napětí, vzbuzené především známým lon
dýnským paktem z dubna 1915, který činil přílišné ústupky ital
skému svatérr"u eo-oismu" na úkor spravedlivých národnícb po-"b 0/ 

žadavků jihoslovanských. Krátce lY_OŽnO označiti římský kongres 
jako příznačnou známku vítězící demokratické zásady o sebeurčení 
národů jakož i rostoucího italského přesvědčení, že dokonalé sjed
noceni italského národa bude rr"ožno uskutečniti jedině po úplném 
rozdělení Rakouska- Uherska a ve srozumění, jakož i za úzké spolu
práce s porobenými rakousko-uherskými Slovany. Ceskoslovenský 
zahraniční odboj zjednal si o vítězství těchto myšlenek veliké zá
sluhy a usilovně pracoval pro ně nejen v zájmu československého 
národa, nýbrž i celého Slovanstva, jako vůbec "C~skoslovenská ná-
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rodní rada"azejména T.G.Masarykadr. Beneš pracovali vždyvúzké 
dohodě a v dorozumění se zástupci ostatních slovanských národů, 
na&prvnÍ1~ místě Jihoslovanů. Tím také byly kladeny pevné zá
klady stredoevropské-
mu poEtickému bloku, 
jenž pak po válce vstou
pil v život pode jménem 
"Malé Dohody". V ital
ském světě se o konání 
římského kongresu za
sloužila skupina poli
tiků s poslancem A. 
Torrem v čele, kteří vy
tvořili zvláštní "Italský 
komitét pro dohodu s 
potlačenými národy Ra
kouska-Uherska", jehož 
práci sledoval přízni
vým okem i sám před
seda italské vlády Orlan
do. S účinnou podporou 
se setkaly tyto snahy 
mezi anglickými, fran
couzs ký mia americkými 
přáteli slovanských ná
rodů a stoupenci usku
tečnění demo kra tický ch 
zásad ve střední Evropě. 
Z nich obzvláštních zá
sluh si při této příleži
tosti zjednali Steed, Se
ton-Watson, Franklin-

PCl'ugia (Umbrie), starj klášter, v němž bl'l ttb)'to/)án 
3 I. čsl. pluk. 

~ouillon ~ :'\lbert Thomas, ves1Těs nám už z dřívějška známí 
Jako horhvl podporovatelé revolučních snah československých. 
Osta~ně ~ítězství československého odboje bylo v nerozlučné 
souvlslost! s osvobozením všech slovanských národů, jak od 
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počátku války ve svých memorandech a článcích dokazoval T. 
G. Masaryk. 

Rímského kongresu, jehož místopředsedou za Cechoslov~ky 
byl dr. Beneš, zavÍtavší k tomuto důležitému a slavnostnímu 

Cenerál A. Craziani. 

shromáždění nakrátko do Rí
ma, účastnili se zástupcové 
italští, českoslovenští, ru
munští, polští a jihoslovanští 
(vedle nich se dostavila též 
zvláštní delegace srbské skup
štiny), jakož i delegáti Anglie, 
Francie a Spojenýchstátůame
rických. Kongres vZbudil mimo
řádnou pOZ0rJ?OJ"t jak tj SlJětě ital
ském) tak i v ostatních spojeneckjch 
zemích a jeho účel jakož i cil 
setkaly se všude se zájmem a 
s pochopením. Scházel se pod 
bezprostředním dojmem Cle
menceauova odhalení o taj
ných mírových snahách císaře 
Karla 1. a i eho rozhořčeného 
odsouzení šalebného postupu 
rakousko-uherské vlády, jež 
zasazovalo habsburské monar-
chii těžkou ránu. Z usnesení 

kongresu, jenž v závěrečné slavnostní schůzi uspořádal nadšené 
ovace nepřítomnému Masarykovi, zvlášť důležité bylo všeobecné 
prohlášení proti Rakousku-Uhersku a .pro sl'obodtt národů, které znělo: 
"Zástupci národností, podrobených zcela nebo zčásti nadvládě 
Rakouska- Uherska, Italové, Poláci, Rumuni, Cechoslováci a Jiho
slované, shodně prohlašují za podklad své společné činnosti tyto 
zásady: 1. Každý z těchto národů prohlašuje za své právo, usta
viti nebo spojiti se v národní jednotu a dosíci plné samostatnosti 
politické a hospodářské. 2. Každý z těchto národů uznává rakous
ko-uherskou monarchii za nástroj německé nadvlády a za základní 

ZŘÍZENl ČSL. ARJ\1ADY V ITALIl A JEJí BO JE 

překážku k uskutečnění svých tužeb a práv. 3. Sjezd proto uznává 
nutným společný boj proti společným potlačovatelům, aby tak 
každý národ mohl dosíci svého úplného osvobození a své úplné 
národní jednoty ve svobodném jednotném státě." 

Byl-li českosloven
ský podíl na uskuteč
nění a na pracích řím-
ského kongresu velmi 
podstatný, byla radost 
Cechoslováků z jeho 
plného úspěchu dovršo
vána tím, že italská vlá
da právě v předchozích 
dnech svolila k utvoření 
samosprávné českoslol'enské 
armády v ltalii, o čemž 
byl kongres informo
ván ústy Štefánikovými 
hned při svém zahájení 
a jak to naznačil i mini
sterský předseda Orlan
do deputaci kongresu 
12. dubna. Dne I 8. dub
na 1918 dokončil Štefá
nik jednáni o text pří
slušné dohody, která 
byla o tři dny později, FoHgno, pNsaba J}. čs!. pluku. 

2I. dubna r. I9I/i, v den 
slavnosti založení města Rima, podepsána za italskou vládu mi
nisterským předsedou V. E. Orlandem a za "CsI. národní radu" 
M. R. Štefánikem. 

Touto smlouvou dovršilo a šťastně dokončilo vedení českoslo
venského zahraničního odboje své snahy po vybudováni revo
luční československé armády, která by dopomohla národu ve vlasti 
k úplné svobodě. Byl to znamenitý úspěch, jehož bylo ovšem do
saženo, jak jsme poznali, po těžkém úsilí a po dlouhém jednání 



ZŘÍZENÍ ČSL. AR:-rÁDY V ITALII A JEJÍ BO JE 

diplomatickém. O zásluhu o tento úspěch děli se českoslovenští 
dobrovolníci, kteří umožnili zříditi československé vojsko nejen 
svým počtem, ale i mravním a vlasteneckým svým nadšením, 
s vúdci zahraničního odboje. S jménem l\hsarykovým jest neroz
lučnč spojeno zřízení samosprávného československého vojska 
v Rusku, s Benešovým ve Francii a se Štefánikovvm v Italii. Tme
lem této revoluční armády, která bojovala na tře~h, místně od sebe 
tak vzdálených bojištích dohodové fronty, byl duch AfasarJ'kilv a jeho 
jméno. Od uzavření vojenské dohody s Ita1ií mohla se pak vě
novati "C~skoslovenská národní rada« úsilí po úplném politic
kém uznáni československého odboje a jeho cílú státy Dohody. 

Proti vojenské dohodě "Národní rady" s Francií byla vojenská 
úmluva s Italií z Zl. dubna 1918 politickým pokrokem v tom, Že 
byla výslovně označena jako smlouva mezi "Národní radou" a ital
skou vládou. Jinak však povolovala Italie zásadně totéž co Francie. 
Zřizovala se s jejím svolením "jednotná a san:osprávná českoslo
venská armáda ", podléhající se stanoviska národního, politického a 
právního" Ceskoslovenské národní radě", která by bojovala "sku
tečně a v plném výkonu svých práv" proti ústředním mocnostem. 
Uznání "Ceskoslovenské národní rady" a samosprávného česko
slovenského vojska označovala italská vláda jako dúsledek toho, 
že "Národní rada jedná v plném souhlasu se zásadami humanity a 
svobody, prohlášenými společně mocnostmi Dohody za nynější 
války." Sa:nosprávnost československé armády se zračila i v tom, 
že se "Ná:odní rada" zayazovala na ni nésti náklad. Doplňkem 
vojenské smlouvy z 21. dubna 1918 byly instrukce pro vnitřní a 
správní organisaci československého arrrádniho sboru a dodatečná 
úmluva o vykonáváni soudnictví v něm; oba dokumenty byly po
depsány zástupci "Národní rady" (Štefánikem a drem Srchravou) 
a ita:ské vlády (Orlandem a ministrem války Zupdlim) 30. června 
r. 19 18. Politického závazku italské vlády ve věci příští českoslo
vens ké samostatnosti žádná z těchto listin sice ještě nepodá vala, nic
méně byl to velmi dúležitý krok k němu. 

Ještě před podepsáním vojenské dohody z Zl. dubna 19 18 , již 
na počátku dubna r. 1918, jakmile italská vláda dala zásadní svúj 
soahlas, bylo počato s organisaci československébo armádního sbortf (di-
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vise). V jeho čelo byl postaven italský generál Andrea Graziani) ne
ohrožený jakož i energický voják a horoucí italský vlastenec, ~te.rý 
se ujal svého nového úřadu s láskou a nadšením; také v dústoJmc
kém sboru vedle C,:,:choslovákú, kteří zaujali nižší místa velitelská, 
byli Italové, již veleli plukúm a praporúm. Náčelníkem štábu 
československé divise se stal rozvážný plukovník Vitalini; z česko
slovenských dústojníkú byl ve štábu zejména major Konrád. Od
strčení českých dústojnikú na podřadnější místa -stalo se tak pře
devším pro jejich vojenskou nepřipravenost - vzbuzovalo na
mnoze nespokojenost. Nábor dobrovolníků do československého 
vojska, jejž vedle členú římské I~anceláře a Šteiánika řídili dr. Sy
chrava, Št. Osuský a kapitán J. Seba (byl k tomuto účelu vyslán 
spolu s jiným členem ruské "Odbočky", Chalupou, v únoru 1918 
Masarykem z Ruska), pokračoval velmi rychle. Bylo to umožněno 
především Zásluhou t;)'trvalé Předc!ozí práce /?a~u!!kébo d~brovolnic
kého nSboru«. Hned na počátku naboru se pnhlasllo do cesJmslo
venského vojska na 10.000 dobrovolníkú a později vzrostla síla 
československé armády v Ita1ii posléze na 22.000 mužů; rozhodnou 
převahu měl v ní živel český, kdežto S,lo;-áků bY,l~ jen ně~~li~ .set. 
Výzbroj československých dobrovolmku byla taz Jako vOJaku Ital
ských; na víc měli dobrm;olníci krátkou dýku (pugnale), jíž se už~
valo v bojích muže proti muži. Původní jejich uniformou bylsteJ
nokroj italských dorr:obranců, později pak byl zaveden stejnokroj 
alpinů. Dobrovolnickou přihláškou, lékařskou prohlídkou a slo
žením př_ísahy "Národní radě" změnili se v několika dnech česko
slovenští zajatci v svobodné československé vojáky, jimž se splnilo 
jejich dávné toužebné přání bojovati v italském vojsku za svobodu 
své vlasti. Padulský tábor se vyprázdnil a také z jiných zajateckých 
táború jakož i z vojenských pracovních oddílů spěchali Cechoslo
váci pod prapor svého národního vojska. 

Garnisonami tvořící se československé divise se stala města, le
žící v provincii Umbrii (severně od Ríma), plné vzácných historic
kých památek, především město Foligno) kde se usídlilo velitc-lství 
dlvise, dále Peruoia) Assisia Spoleto. Zde již ke konci dubna r. 19 18 

ó • . 
byly položeny základy ke čtyřem plukům čís. 3 I až 34, k mmž po-
zději (od července 191 8) přis~oupil zmíněný již " Výzvědný" pluk 
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čís. 39, jenž vzniklspojením československých výzvědnýchoddí~ů, 
zformovaných, jak už o tom byla řeč, nedl~uho ~řed. povolen!m 
samostatné československé arrrády. Půvaby ltalskeho Jara dovrso
valy jasnou pohodu myslí dobrovolníků, kteří se také vel
mi záhy spřátelili 
s místním oby-
vatelstvem. Rada 
slavností utvrzo
vala českosloven
sko-italskésvaz
ky a italské dá
my osvědčoval y 
náklonnost k Ce
choslovákům da
ry bojových pra
porců. Při tom 
rychle pokračoval 
výcvik dobrovol
níků podle vzoru ~-

italského (velení Spiaz:zi, S!dlo velíte/stvf čSl. divise (v popledí generál Graziani). 
bylo ovšem čes-

ké). Generál Gra- . v, 

ziani, naplněný útočným duchem, spěchal, aby mohl. ~o neJdnv~ 
se svými Cechoslováky na bojiště. K tomu došlo J1ž ke konC1 
května a na počátku června r. 1918. 

Před odjezdem československých pluků na frontu konala se 
v Římě významná slavnost odevzdání praporu československému vojsku) 
jejž mu věnoval" Italský komitét pro československou nezávislost" 
a který bvl zhotoven podle návrhú malíře Oskara Brázdy. Slavnost 
ta, která padla na den tříletého výročí vstupu Italie do války proti 
Rakousku- Uhersku, 24. května 191 8,měla významnýráza~.osahne
jen vojenský, nýbrž -a to na prvním místě -politický .. Ceskos~o
venské vojsko zastupoval při ní první prapor 34. pl,uku, Jenž d?J,el 
v předvečer slavnostního dne, 23. května 1918, do Rlmaa byl uvltan 
hned na nádraží italským ministrem Bissolatim, načež vykonal jeho 
přehlídku anglický následník trůnu, pobývající právě v Rímě. 
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Druhého dne, kdy italské modré nebe a zářivé římské slunce 
utvořilo sváteční pozadí ulicím "věčného města", naplněným 
pestrými barvami praporů italských a zemí spojeneckých, jakož 
i vzrušením jeho obyvatelstva, došlo v poledních hodinách na nej-

Českos!oz'tllštl dobrovoll1íc. ph slavl10sti odevzdál1í praporu čsl. vojsku v Římě 24. května I9 I S. 

významnějším římském náměstí Benátském (Piazza Venezia), před 
monumentálním pomníkem italského krále-osvoboditele Viktora 
Emanuela II., k slavnostnímu aktu. Dostavilo se k němu velké 
množ;::tví významných politických osobností nejen světa i1alského, 
nýbrž dohodového vůbec, na prvním místě přední členové italské 
vlády s předsedou Orlandem v čele (také baron Sonnino se účastnil) 
a diplomatičtí zástupcové zemí spojeneckých, k nimž se družil dav 
italských poslanců, senátorů, učenců, vysokých důstojníků, zá
stupců vlasteneckých spolků - mezi nimi byli i staří Garibaldiáni 
v revolu čních rudých košilích a zelených kalhotách - a žurnalistů. 
Rozsáhlé Benátské náměstí a přilehlé ulice byly přeplněny řím
ským lidem, jenž se zvědavosti, jemu vlastní, pozoroval slavnostní 
divadlo, které se odehrávalo nastupníchzmíněnél:o pomníku. V čele 
československé oficielní delegace byl podplukovník M. R. Štefá
nik, a dostavily se také deputace všech plukll československého 
vojska v Italii jakož i římská kolonie Cechů, vedená inž. V éselým. 

Slavnostní akt počal proslovem starosty města Rín-La knížete 
Colonny, "pozdravujícím československé vojsko jako syny utla
čeného národa, jemuž ničemná nadvláda habsbu.rská upírá svo-

f 
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bodu". Následovala řeč ministerského předsedy Orlanda, která 
končila provoláním: "Ať žijí svobodné Cechy!" Radostné pře
kvapenízpůsobilneočekávaný politický projev vyslance Spojených 
států Nelsona Page, jenž tlumočil sympatie amerického státu a vlidy 
s československými 
revolučními sn~ha-
mi politickými a 
voj enskými. A jako 
opětovně před tím, 
tak také při této 
slavnostní příleži
tosti vyslovi1zástup
ce Francie, ministr 
kolonií Sin:on, jmé
nem francouzské 
vlády bezvýhradní 
souhlas s osvobo
zením českosloven
ského národa. Nato 

Přehlídka úl. legií Italským králem (Orgial1&j. 

předal Štefánik prapor veliteli československého vojska v Italii 
generálovi Grazianovi, jenž slíbil, že s československými legionáři 
donese prapor pŤés rakouské zákopy do Prahy. 

Veškeré řeči a vše se sběhlo rychle jako poh: db Prapor 
se vlnil a vzdouval. Před ukončením slavnosti pojednou spon
tánně zavzní hostům a řírrskému lidu cizí, neznáJLá píseň. Vyra
zila do ruchu svou melancholickou první notou a davy ztichly ... 
Diplomaté vzájemně na se pohliželi, jeden po druhém počal sme
kati klobouk a dole na náměstí porralu také seznávají, že tato píseň 
jest národní hymnou tohoto neznámého, statečného národa. Pra
pory se skláněly, lid smekal, ženy tiše štkaly. Bratří zpívali ,Kde 
domov můj?' v plné zbroji, bodáky se třpytily, odrážejíce se od 
krásného nebe. Hlasy se vracely od domů velkého náměstí. Na 
konec zabouříc, tichne naše hymna. A teprve se všichni vzpama
tovali. Jakoby smutni rozcházeli se diplorraté, loučivše se se Šte
fánikem, a on sám pak vzrušen, salutuje, odchází. Slavnostní den 
byl zakončen večer spojeneckou rranifestad v římském Augusteu. 
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Příštího pak dne, 25. května 19I8, počaly odjížděti českoslo
venské pluky Z umbrijskjch garnison k severu na bojiště a již 8. června byl 
jejich transport skončen; byly soustředěny z valné části nejprve 
v okolí města Vicenzy. Dne 14. června vykonal tu přehlídku česko-

Českoslovenští dobrovolníci v zákopech na piavské frontě. 

slovenské divise sám italský král. Bylo to právě v předvečer velké 
rakouské ofensivy ("hladové") na řece PiavěJ která počala v noci s 15. 
na 16. červen na místě, kde původně Italové rakouského útoku 
neočekávali. Ceští dobrovolníci, jichž část byla přidělena k vý
zvědné službě, účastnili se od počátku prudkého boje, který trval 
osm dní. Vyznamenali se obzvláště 17. června u FossaltyJ kde pod
nikli (r. prapor 33. pluku) úspěšný útok, jímž dobyli území do 
hloubky 3 km a získali na 200 zajatců. Křest rakouským ohněm 
zaplatili však bolestnými ztrátami. Zejména q. června hrdinně 

ZŘíZENÍ ČSL. ARII1ÁDY V ITALIl A JEJí BO JE 

padl bývalý starosta padulského "Ceskoslovenského dobrovolnic
kého sboru" Jan Capek při útoku na kulometné rakouské hnízdo. 
Do poslední chvíle povzbuzoval své druhy, aby neochabovali 
v boji. Získal a vychoval tisíce odhodlaných dobrovolníků, šel 

Cvifení éesk2s1ovenskJch ďobrOVQ!lIíků s vrhači plamenů. 

s nimi na fro'ntu jako prostý vojáka padl v prvním boji. Opravdový 
hrdina bez bázně a hany, v životě i ve smrti. Na 40 dobrovolníků 
se dostalo do rakouského zajetí a skončilo na šibenici; potupná smrt 
zajistila jim navždy vděčnou vzpomínku osvobozeného národa. 
Byl mezi nimi také věrný druh Capkův B. HavlenaJ někdejší po
kladník padulského "Sboru"; nečekal ani na kata a sám vstrčil 
hlavu do smyčky rakouské šibenice. 

U datnosti, kterou českoslovenští do brovolníciosvědčili vtěchto 
bojích, vydal znamenité vysvědčení italský ministr Bissolati: "Viděl 
jsem je u San Dona (Fossalty), kde se se zpěvem na rtech bili jako 
lvové a svým příkladem povzbuzovali naše vojáky." Podobně s po
chvalou se vyslovila úřední zpráva italského vrchního velitelství 
20. června: "Ceskoslovenské oddíly daly hrdinně první daii krve 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 59. 
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pro vítězství šlechetných principů svobody a samostatnosti, za něž 
bojují po našem boku." Po skončení nezdařené rakouské ofensivy 
konala se 4. července I 9 I 8 na piavské f.rontě slavnost dekorace vy
znamenavších se vojáků, které se účastnil italský král, jenž za Šte
fánikovy přítomnosti osobně dekoroval také 33 československých 
dobrovolníků. Tento skvělý začátek stal se pevným základem 
slavné tradice naší ita'ské legie, která se tak přiřadila důstojně po 
bok hrdinné legii ruské. Prospěl též znamenitě propagandě česko
slovenského jména a snah v Italii, která nemohla nedbati cenných 
služeb československých dobrovolníků, jež přispěly k zadržení ne
přátelského útoku. Tento úspěch byl tím čestnější a cennější, že 
československá divise nebyla v této době k boji ještě dobře připra
vena a vyzbrojena a že dobrovolníci z klidného kasárenského cvi
čiště, na němž ostatně pobyli také velmi krátce, vstoupili bez jaké
hokoli přechodu přímo v největší vřavu válečnou, již zvyšoval 
zmatek a i nestatečnost některých italských oddílů. 

K doplnění výcviku a vojenských zkušeností byla československa 
divise Přidělena na klidnější tyrolskou frontu k J. italské armádě, kde 
obsadila posléze horský úsek na Monte Altissimo mezi řekou Adiži 
a jezerem Gardským v délce 20 km, jehož středem byl vrch Doss' 
Alto, který se před tím několikráte octl na čas v rakouských ru
kách. Dislokace divise byla tu taková, že 33. a 34. pluk (tvořil XII. 
brigádu čsl. armády) byl v předních liniích, kdežto 31. a 32. pluk 
(Xl. brigáda) byly v záloze. V této době byla výzbroj divise dopl
něna a byly zřízeny oddíly rychlopalných pistolí, vrhačů plamenů, 
minometů a zákofmíků. Poněvadž divise neměla svého dělostře
lectva, bylo jí přiděleno dělostřelectvo italské. Jak mužstvo, tak 
důstojníci, o něž se staral generál Graziani po všech stránkách svě
domitě a pečlivě, měli dík poměrnému klidu dostatek času sezná
miti se jak s terénem, tak s italským způsobem vedení války; vedle 
výcviku a opevl1ování svých po sic věnovali se též horlivě rozvratné 
propagační činnosti mezi rakousko-uherskými vojáky. 

Z této činnosti se dozvědělo rakouské lJojenské lJelení o existenci 
většího do brovolnického s boru československého v italské armádě. 
Byla to po n::j edné stránce pro Rakousko těžká rána. Plynulo z toho, 
že se smýšlení dohodových zemí naklonilo na stranu potlačených 

93° Boj ésl. legii o vrch Dos' Alto. 
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rakousko-uherských národů a tím i pro plán rozbití habsburské 
monarchie, a krom toho zprávami o české legii v Italii, které pro
nikaly z jižní fronty do zemí českých, se posilo valo revoluční smýš
lení československého národa doma, které v těchto dnech beztak 

Doss' A//o. 

již překypovalo. Proto s~ rakousko-uherské velení pokoušelo zne
možniti další činnost československé divise v Ita1ii. Snažilo se jed
nak vysíláním podvodných zpráv bezdrátovou telegrafií podko
pati důvěru ltalie k československému dobrovolnickému hnutí, 
leč tato intrika byla odhalena, také zásluhou Pivkovou, který tak 
znovu prokázal Cechos.:ovákům velmi cennou službu. Vedle toho 
pojalo rakouské vojenské veleni plán zmocniti se většího počtu 
dobrovolníků, jejich vynucenými výpovědmi kompromitovati 
československý odboj a hromadnými popravami zastrašiti revoluční 
hnutí mezi svými národy. 

První pokus o uskutečnění tohoto plánu, jenž byl podniknut 
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V noci na 29, srpen, skončil nezdarem. Útočící Rakušané byli s těž
kými ztrátami odraženi a nezískali ani jednoho zajatce. Leč tím se 
rakouské vojenské velení nedalo odstrašiti a obnovilo pokus o tři 
týdny později po třídenní prudké dělostřelbě na československé 

zákopy, do nichž byly 
metány též granáty, na
plněné otravným ply
nem. Casně zrána 2 I. zá
ří I9IS vyrazily silné ra
kousko-uherské oddily 
k útoku proti česko
slovenským posicím na 
Doss'Altu. Prudkým bo
dákovým útokem se 
však podařilo našim do
brovolníkům zahna ti 
útočníky, kteří utrpěli 
těžké ztráty, takže Doss' 
Alto zůstal pevně v čes
koslovenských rukách. 
Bylo to vítězství, které 
znovu pokrylo česko
slovenské jméno slávou 
a zmařilo podlé plány 
dědičného nepřítele. 
"Vaše vůle a váš bystrý 
zrak," telegrafoval do 

Romello. Italie československé di-
vis i Masaryk z Washing

tonu, "zmařily plány nepřítele. Náš praporvlajeještěpyšnějina posi
cích vámi hájených. Náš národ uznává vaše hrdinské činy. Všecka 
srdce byla pohnuta hlubokou vděčností k vám a hrdými vzpomín
kami na padlé bratry . Jako váš vrchní velitel zasílám vám své srdečné 
díky za vaši statečnost, jíž jste přispěli k vítězství našeho národa, 
Italie, Spojenců a lidskosti." Se stejným uznáním o chrabré pev
nosti československé divise na Doss'Altu, "kde statečnost národa, 
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bojujícího za svobodu, zdolala útočný běs, oživený záštím", se vy
slovil i ministerský předseda Orlando. Přes urputnost boje byly 
ztráty dobrovolníků poměrně malé. Tragickou byla smrt podpo
ručíka Trojánka, jenž se zastřelil o blíčen nepřátelskou přesilo u aby 

Cima Tre Pezzi, místo úloku třetí roty }9. čsl. pluku "Vjzvědného" (2). Září I9 I8). 

unikl zajetí; čtyři dobrovolníci, kteří přece padli do zajetí, skon
čili 22. září opět na rakouské šibenici. 

Po tomto úspěchu nesetrvala již československá divise na úseku 
i\1onte Altissimo dlouho a na počátku října byla poslána na oddech, 
aby si jednak odpočinula, jednak se připravila k dalšímu boji. Z no
vých dobrovolníků - zajatců byl vytvořen další pluk čís. 35. 
V polovici října byla dokonale vyzbrojená česko.rlovenská divise sou
středěna kolem Padovy, sídla hlavního stanu italské armády, a určena 
k boji na Piavské frontě, kde měla bráti podil na rozhodné ráně, kte
rou italské vrchní velitelství chystalo zasaditi rakousko-uherské 
armádě. V srdcích všech klíčilo radostné tušeni, že úplná porážka 
Rakouska- Uherska jest nedaleko. 

Vskutku pak od počátku října r. 1918 nastal nezadržitelný roz-
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,felad rakousko-uherské armád...YJ jenž byl výsledkem jednak revoluč
ního smýšlení rakousko-uherských národů, jednak nevy1íčitelné 
hmotné nouze a hladu. Když pak ke konci října 1918 počala po
slední italská ofensiva, která dovršila rozvrat rakouské fronty, za
sáhla do ní činně československá divise sice jen zčásti, ale s doko
nalým úspěchem. Byly to zejména československé výzvědné od
díl y 39. pluku, které v posledních dnech října a na počátku listo
padu r. 1918 šly v čele italských vojsk a prokázaly jim mnoho cen
ných služeb. Zvlášť úspěšným jejich podnikem bylo obsazení Ro
lleretta. Tak slavně zakončovaly československé výzvědné oddíly 
svou sedmiměsíční odpovědnou a významnou činnost na italském 
bojišti, za níž mnohokráte dokázali mužnou chladnokrevnost,obě
tavé hrdinství a neobyčejnou odvahu. Názvy Monte Val BeHa, 
Col del Rosso, Col d'Echelle, kota 1420 Assolone, Cima Tre Pezz! 
- místa zvlášť zdařilých podniků československých výzvědných 
oddílů --a mnohé jiné jsou jejich zásluhou, zaplacenou ovšem čet
nými krvavými obětmi, nerozlučně, čestně a slavně spojenv s čes
kým jménem ... Světová válka učinila jevištěm dějin českoslo
venského národa téměř celý svět a téměř celý svět byl také svěd
kem československého hrdinství, i ehož pevným základem byla 
činorodá, ne jen na slovech, nýbrž především-na skutcích spo-čí
vající láska k vlasti a k svobodě. 

A tak podle práva a spravedlnosti zaznamenala poslední válečná 
zpráva italská ze 4. listopadu 1918 účast československé divise na 
závěrečném boji proti Rakousku- Uhersku, jenž dovršil zkázu sta
leté habsburské říše. "Je vybojována válka proti Rakousku- Uher
sku, kterou vojsko italské pod vrchním velením J. V. krále jako 
vrchního velitele počalo 24. května 1915 a ač počtem i prostředky 
slabší, vedlo s neochvějnou vírou a houževnatou statečností po 4 1 

~ěsíc bez ustání a za podmínek nejtěžších. Skončena je obrovská 
bitva, počatá 24. předešlého měsíce, jíž se účastnila 5 I divise ital
ská, ? angl_ic~~, 2 francouzské, I č~skoslo:renská a I pluk americký 
proti 73 dlvlslm rakousko-uherskym. VOjsko rakousko-uherské je 
zničeno. Mělo velmi těžké ztráty v zoufalém odporu prvních dnů 
boje i za pronásledováni. Ztratilo ohromné množství materiálu 
všeho druhu a takřka veškera svá skladiště. Zanechalo v našich 
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rukou na 300.000 zajatců s plnými generálními štáby a ne méně než 
5.000 děl. Zbytky vojska, jež bylo z nejmocnějších na světě, 
prchají v nepořádku a v beznaději zpět údolími, do nichž kdysi se
stoupilo s hrdou jistotou." 

PŘÍSAHA ČESKÉHO NARODA 13- DUBNA 1918. 

PRVNÍ MA] SLovAKŮ V LIPTOVSKÉM SV. MIKULAŠI. 

DIVADELNÍ SLAVNOSTI PRAZSKÉ V KVĚTNU R. 1918 

Zprávy o znamenitých úspěších zahraničního odboje od 
sklonku r. 1917 vzbuzovaly v českých zemích radostný ohlas a mě
nily vroucí naděje v úplné osvobození československého národa 
v pevnou jistotu. Ta se jasně obrážela, jak jsme viděli, již v Tří
králové deklaraci a naplnila také všechny pozdější veřejné projevy 
politických vůdců národa. Nebyla zviklána ani tím, že po uzavření 
míru s Ruskem, Ru::nunskem a Ukrajinou stouplo opět - napo
sledy - sebevědomí Ostředních mocností) které doufaly, že si vynutí 
na francouzském a italském bojišti vítězné rozhodnutí dříve, než 
by došlo k jejich vnitřnímu zhroucení následkem katastrofálních 
poměrů hospodálskýcha vyživovacích, jakož i revolučního neklidu 
národnostního a sociálního. Toto sebevědomí obráželo se mimo 
jiné v tom, že byly obnoveny nemírné požadavky a nároky ně
mecké, které směřovaly zejména k odtržení německého území 
od Cech. Rakousko-uherská vláda, která se obnovenými sliby věr
nosti opět pevně připoutala k Berlínu, projevovala v této době 
ochotu vyjíti německým nárokům vstříc. Němci si ani zdaleka 
ještě neuvědomovali, že se habsburská monarchie octla na šikmé 
ploše a že se řítí do propasti. 

Přes to však nemělo sebevědomí rozhodujících kruhů rakous
ko-uherských pevné jistoty a v jejich nervositě jako by se obráželo 
temné tušení žalostného konce. Přispívalo k tomu, že mír na V}-
chodě nepřinesl očekávané úlevy v desolátním stavu hospodářském 
a vyživovacím a že také německá ofensiva na západě, třebaže při
nášela po několik měsíců územní zisky, nekončila porážkou doho-
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dových armád. Nervositou byl naplněn jmenovitě hrabě Czernin, 
jehož několikaměsíční snahy o mír s Dohodou skončily žalostným 
nezdarem a jemuž znamenité pokroky československého zahra
ničního odboje, za nímž stál neochvějně celý národ doma, nazna-

čovaly, že se smýšlení spoj eneckých státníků 
o brátilo proti Rakousku- Uhersku. Hněvu, 
jímž byl z této příčiny naplněn proti české
mu národu, dal hr. Czermn průchod 2. dubna 
I!)I8, kdy ostrou řečí, přednesenou k zástup
cům vídeňské radnice, napadl české politiky 
a jejich revoluční snahy označil za příčinu 
nezdaru mírové hojednání se Spojenci." Tito 
zástupci lidu," jak pravíl, "vykonávají pod
vratnou práci proti německému spolku, 
který se tak skvěle osvědčil, usnášejí se o re
solucích, které ani trochu již nesouvisí se 

Poslanec dr. K. Baxa. státní myšlenkou, nenalézají slova pokárání 
pro české vojsko, které zločinně bojuj e proti 

své vlasti a jejím spojencům ve zbrani, chtějí vytrhnouti části 
z uhers'}~ého státu, pronášejí pod ochranou imunity řeči, jimž ne
lze rozuměti jinak, nežli jako volání k nepřátelské cizině, aby 
pokračovala v boji, aby podporovala jejich vlastní politické snahy, 
a rozplameňují znovu a znovu uhasínající válečnou litici v Lon
dýně, Rimě a Paříži." Svou obžalobu české politiky vyvrcholil 
pak Czernin hrubým výpadem proti vůdci československého od
boje: "Bídný, ubohý Masaryk není jediný svého druhu, jsou takoví 
Masarykové také uvnitř hranic mocnářství." 

Tato slova, která byla také svědectvím zmateného úsudku 
rakousko-uherského ministra zahraničních věcí, rozletěla se ihned 
po celém světě. Ve spojeneckém táboře prokázala českosloven
skému odboji znamenitou službu, když sám nejpřednější úředník 
habsburské říše potvrdil, že čeští politikové jsou naplněni vele
zrádným smýšlením, o něž opírá Masaryk svou činnost; dojem byl 
dm pronikavější, že se Czernin při svém výpadu proti Masarykovi 
snížil k nadávkám. A tyto nadávky vzbudily také ohromné rozhoř
čení v českém národě, jenž zároveň cítil jako těžkou urážku po-
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kus Czerninův namluviti světu, že český lid smýšlí jinak než jeho 
vůdcové, že jest věren "až do morku"Rakousku- Uhersku. V něko
lika dnech odmítl český národ lživé nařčení Czerninovo a dal stejně 
slavnostně jako důrazně na jevo, že stojí pevně za svými vůdci 
s lvhsarykem v čele. 
Stalo se tak na manifes
tační sc-hůZi všech ná
rodních institucí, kor
porací a vrstey dne I}. 

dubna I!)I8. 

Podnět ktéto mani
festaci vyšelod vůdčích 
politických osobností 
pražských a byl schvá
len zástupci všech po
litických stran naschů
zl, konané v úřadovně 
Antonína Švehly, v níž 

Ze slavnosti "Soko/a" 1) ji1Jdfichově Hradci. 

bylo za světové války smluveno i mnoho jiných revolučních činů. 
..Manifestace měla vyvrcholiti projevem ve formě přísahy, "k níž 
se národ pozvedá v nejvyšších a nejsvětlejších okamžicích svých 
dějin a jíž se zavazuje obětovati vše pro to, co jest mu celým 
smyslem jeho života, jeho poslání a jeho budoucnosti". Sepsání 
projevu bylo svěřeno dru Soukupovi - ke konečné redakci pro
jevu přispěli též dr. Rašín a Mistr Jirásek - a k jeho přednesu byl 
jednomyslně zvolen Mistr Jirásek; právem se sklonili politikové 
před dmto ušlechtilým představitelem českého spisovatelstva, jenž 
vlil za války tolika českým lidem horoucí nadšení a pevné doufání 
a jenž položil svůj podpis v čelo prvního veřejného revolučního 
projevu českého národa za války. Chystaná manifestace neměla 
býti jen projevem československého lidu, nýbrž í projevem za 
svobodu všech slovanských národů, a proto k slavnostnímu dní 
byli pozváni]i-hoslované, s nimiž již před dm byly pěstovány zvlášť 
důvěrné styky. 

A tak nadešla slavná sobota, 13. dubna 1918. Tisíce lidí prou
dilo k pražskému Obecnímu domu, v jehož Smetanově sále se 
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konala manifestace. Dostavili se češti poslanci, zástupcové české 
samosprávy, představitelé české vědy, krásného písemnictví a 
umění, zástupcové národních ústavů kulturních, světa hospo
dářského, Sokola a Dělnických tělocvičných jednot; shromáždily 

Sokolské vefejl1é cviée!1í l1a Krdl. Vil10hradech (9. éervl1a I9 I8). 

se tu všechny vrstvy národa, město i venkov. S nevypsatelným já
sotem byli uvítáni Jihoslované, z nichž přijel do Prahy zejména 
předseda jihoslovanského poslaneckého klubu dr. Korošec a ně
kol~k význa~ných poslanců chorvatských. Manifestace byla sym
bolIcky zaháJ ena mohutným a přes staleti revoluční povahu neztra
tivším husitským chorálem "Ktož jsú boží bojovníci". Po uvitací 
řeči poslance Fr. Staňka) která osvědčovala, že se československý 
národ nikdy neskloní před německo-maďarským dualismem, vy
st:)Upi~ na řečnickou tribunu Mistr .Jirásek. Vzpomněl nejprve 
hIstorIe místa, na němž se sešlo shromáždění národa - tam stál 
před staletimi palác, dvůr českých králů, odkudž zejména "požeh
naně vládl koruně české Jiří král, ten ,Laskavce lidský', jak jej 
nazývali, za něhož naše království opět stalo se mocnosti evrop
skou" - a významu husitského chorálu, jenž před chvíli, pro
vázen na ",·arhanách :Mistrem Wiedermannem, hřměl Smetanovou 
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síní. A po tomto krásném úvodu počaly s jeho rtů plynouti věty 
Přísahy československého národa: 

"Nesmírná válka celého světa dostupuje svého vrcholu. V bolu 
a hrůzách stojí nepřehledné zástupy mužů a žen československých. 
V potocích tryskala a tryská na bo
jištích krev československá. Nespočí
tané hroby mrtvých jsou památníky 
ztrát národa československého. Bědy 
bez mezí a konců kosí životy lidu a 
úzkostné zrakv matek hledí v zou
falství na usyc1~ající generace mládde 
československé. Všechny bezměrné 
tyto oběti byly na nás uvaleny válkou, 
které jsme nechtěli a za kterou nejsme 
odpovědni. Nepodlomen, utrpením 
zocelen' věřil a věří národ náš, že 
z bouří světové války vykvete na ko
nec také jemu nový lepší život a že 
touhy jeho všelidské posvěceny bu
dou mírem všeobecným, jenž lidstvo PNdseda jihoslol'al1ského poslalleckého 

na věky ochrání od opakováni kata- klubu dr. AI1!. Korofec. 

strofy dnešnÍ. Nechtěli jsmea nechce-
me, nežli žíti životem svobodJ7ym a samostatJ7ym) spravovati osudy své 
pod vlastní svrchovanosti a budovati nepoutáni a volni by ti svoje, 
jako to usiluje každý uvědomělý národ po všem kulturním světě. 

To je právo naše nejposvátnější, právo národní i mezinárodní, 
právo národa, jenž má zásluhy o kulturu světovou a jenž svou vzdě
lanosti, svými silami mravními a svým rozvojem hospodářským 
s hrdosti se postavil prací svou do prvé řady demokratických ná
rodů světa. 

,Taková je jednotná a svorná vůle národa! Na tomto odhodlání 
nezmění ničeho ani zlovolně rozněcované zášti v národech sou
sedních, ani zneužité slzy nevinných matek a žen, ani zvyšovaná 
soustava vyhladovací vůči všem jeho vrstvám. A jsou marny vše
chny pokusy národ rozraziti nebo jeho pevnost podlomiti hroz
bami. 
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Národe československý! Shromáždili jsme se zde jako povo
laní zástupcové Tvoji, abychom nahoru i dolů manifestovali, že 
všechen národ, sjednocen tak, jak toho dějiny Tvoje nejsou pamět
níky, stojí jako žulová hradba za vším tím, co Tvoje poselstvo v pa

mátných svých a 
historických de
klaracích zjevilo. 
Tak zde stojíme! 
A v pevné, ne
zlomné důvěře v 
konečné vítězství 
nejsvětějších práv 
svých, v důvěře 
ve vítězství spra
vedlnosti, ve ví
tězství práva nad 
násilím, svobody 
nad porobou, de
mokracie nad vý
sadami a pravdy 
nad klamem ve ve
likém rozhraněnl 
děj in světový ch 

"S/ovamká lípa" na Václavském Iláměstí v Praze. ' zvedáme ruce své 
a při drahé památ

ce předků, před očima vzkříšeného národa a nad hroby padlých 
v mohutném souzvuku všech duší svých slibujeme dnes a pro 
všechnu budoucnost: Zůstaneme) kde jsme stanuli! Věrni v práci, 
věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! Vytrváme, 
dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého 
národa! Zdráv buď národe československj! Zůstávej ratolestí rostoucí) 
přijdiŽ čas Tvůj! RostiŽ a l)Zkvétej svobodnj ve vlastech Svjch a ve velké 
bratrské rodině národů světa pro štěstí Svqje i pro blaho příštího osvoboze
ného lidstva/U 

Nevyličitelnj bl dqjem těchto slov. "Mistr Jirásek za hrobového 
ticha, pomalu slovo za slovem, s důrazem a vzletem, od věty k větě 
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se zdvíhajícím, vztyčen na tribuně četl přísahu národa. A když při 
drahé památce předků a nad hro by padlých zvedl ruku svou, po
zdvihl se celý les rukou, shrollláždění stálo jako přikováno a oči 
všech byly obráceny s horoucími plameny svých duší k velebnému 

Z manifestace socialistickjch stran v Praze I. května I9I!i (poslanci v průvodu). 

kmetu, jakoby živoucímu vtělení jednoho z řad starých hejtmanů 
a kazatelů nesmrtelné revoluce husitské! 

Nelze vylíčiti slovy, jaké nadšení zalomcovalo Smetanovým 
sálem, když Alois Jirásek domluvil! Zazněly úchvatné akordy, 
zahřměl sbor r ěvců slavného Národního divadla a zabouřilo celé 
nesmírné shromáždění v jediném souzvuku starého českého cho
rálu: ,Bývali Cechové'. 

A když dozněl chorál, když se znovu zvedly zraky plné slzí a 
když sálem bouřil jásot jako zdvižené moře bez konce a hrází, cítil 
každý, že udeřila hodina osudu, že není už žádného kroku zpět, 
že není žádné moci, která by byla s to národ v jeho pochodu zasta
viti, a že už není oběti, které by národ nebyl ochoten položiti na 
oltář své svobody a své salLostatnosti!(' 

Za tímto vrcholným okamžikem manifestace následovaly pak 
významné řeči českých ajihoslovamkých politiků. Z těchto promluvili 
poslanci Štěpán Radič, dr. Ante Pavelič a dr. Ant. Korošec, dopro
vázeni nadšenými ovacemi všeho shromáždění. ústy Korošcovými 
slibovali Jihoslované Cechoslovákům "v tomto slavnostním oka
mžiku, že i nadále zůstaneme vašimi upřimnými a věrnými spolu-
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bojovníky. Společně jsme trpěli, společně bojujeme a spolecrlě 
zvítězíme! Tímto vítězstvím bude československá a jihoslovanská 
samostatnost". A na tento slib dostalo se Jihoslovanům odpovědi 

Manifestace lidu I. května I9I S v Ceskjch Budějovicích. 

dra K. Kramáře: "Celý český národ svým bratřím na jihu z celé 
duše volá: Věrnost za věrnost a navždy!{l 

Tato mohutná manifestace če.skoslovensko-jihoslova1iské vztijemnosti 
a věrnosti, která šla ve stopách úzké spolupráce českosloven
ského zahraničního odboje s odbojem jihoslovanským, dovršovala 
význam národní přísahy. Byla-li celá manifestace prodchnuta také 
duchem nerozborné jednoty československé, dostalo se bratřim 
Slovákům, jimž se nebylo možno zúčastniti slavnostního dne, 
zvláštního ujištění ústy poslance Habrmana: ))Svobody české nebude 
bez svobody slovenské. Jsme zajedno s bratry Slováky, jako oni jsou 
zajedno s námi. Nad Tatrou se blýská, vražedná nadvláda maďarské 
šlechty musí být rozbita a bude rozbita. Zalář nemaďarských ná
rodů bude otevřen." Habrmanův projev byl tím význačnější, že 
zároveň ujišťoval, že celý ))socialťstickj .svět českj v)'koná povinnost svou 
do všech důsledků((. Všechny tyto řeči doplnil pak ještě V. Klofáč, 
který zdůraznil, že slib věrnosti, "který jsme složili dnes před tváři 
zástupců národa a drahých hostí, složily s námi i české ženy. Rovné 
s rovnými, plnoprávné státi budou ženy v chvílích bolesti i radosti 
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ve společné řadě s námi v bojí za práva národa". A zazněly-lí do
jímavě za těchto řečí jihoslovanská národní hymna "Ljepa naša 
domovina" a hymna slovenská "Nad Tatrou sa blýska", byla mani-

Z ohlasu džz'adelllích slavl10stí l1a éeském venkově: "I-fold iVárodníllltt di//adlz/' 

spolkem divadel. ochotník!; a "Sokolem" v Opici. 

festace mohutně zakončena hymnou Čé:skou "Kde domov můj", 
která, zrozena v doběnárodni poroby,alezároveň probuzené touhy 
po samostatnosti, stala se v těchto do bách písní revoluce. Vlny na
dšení a radostné důvěry přelily se pak z Obecního domu do ulic 
Prahy a z hlavního města do všech měst a vesnic českých a morav
ských a opisy národní přísahy kolovaly v nesčetných rukou. 
Moc1lý byl ohlas národní přísahy, stupňující revoluční mluvu Tří-

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 60. 945 
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králové deklarace, i za hranicemi. Dojem z pádné odpovědí česko-
8lovenského národa hraběti Czerninovi byl nezahladitelný. 

Druhého dne po s ložení přísahy československého národa od
stoupil hr. Czernin z úřadu rakousko-uherského ministra zahra

Příjezd jihosloval2skjch hostí k pražskjm dilJade!lIím siavlIOstem. 

ničních věcí. Od
stoupil pro vzpo
menutou již aféru, 
kterou vzbudil a 
jež odhalila tajná 
mírová jednání cí
saře Karla 1. s Do
hodour. 1917. Od
pověď, kterou mu 
dal československý 
národ, doplňovala 
odhalení předsedy 
francouzské vlády 
Clemenceaua.Czer
nin, jehož nástup-
cem se stal opět ná·· 

stroj hraběte Tíszy baron Burián, opouštěl významné své místo 
v době, kdy pro habsburskou říši nebylo již naděje, že usmiří své 
národy doma a státy Dohody za hranicemi. 

A neopadlo ještě vzrušení, jež bylo vzbuzeno národní přísahou, 
a revoluční vlna se znovu vzdula. Podnět k tomu daly oslavy dělnic
kého svátku I. května IfJI8} které se konaly okázale ve všech měs
tech za hojné účasti i vrstev nedělnických, jako opět tyto ma
nifestace neměly jen ráz třídní, nýbrž všenárodní, kladouce na 
prvním místě rozhodný důraz na osamostatnění československého 
národa. Bylo to potvrzení slibu, jejž jménem socialistických vrstev 
učinil 13. dubna poslanec G. Habrman. "Chceme a budemestáti 
na nejpřednějších místech zápasu za svobodu národa," pravila spo
lečná a jednotná deklarace socíalistícká, dodávajíc, že "svoboda lidu 
visela by i při největší politické demokracii ve vzduchu, kdyby 
demokracie politická neměla pevné základy v nových řádechsocíál
ních, v dcxLokracii hospodářské a majetkové". Tento požadavek 
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nacházel porozumění a sympatie i v širokých vrstvách obyvatelstva 
nesocialistického, poněvadž i jim bylo jasno, že boj za svobodu ne
může se omeziti jen na pole folítícké. 

Zvláštní pak důležitostí nabyl první máj r. 1918 tím, že tehdy 

jihos!01)anskj básník Ivo Vojnovič na dil'addních slavnostech t' Praze (po slavnostním shromáždění 
České obce herecké na Žofíně - Slovamkém ostrově) 

také Slováci} po prvé za světové války, pozdvihli svého hlasu, 
osvědčili před světem svou touhu po uplatnění zásady sebeurčení 
národů a osvobození z nesnesitelného područí maďarského a při
hlásili se k československé jednotě a dm í k programu českosloven
skéhoodboje. Kslovenskému projevu, vzešlémuz podněturužom
berského lékaře dra Vavra Šrobára, došlo v rámci májové oslavy, 
kterou pořádala slovenská strana sociálně-demokratická v Liptov
ském Sv. Mikuláši za velké účasti nejen dělnictva, nýbrž i ostatního 
obyvatelstva. Po mohutném průvodu městem konal se tábor lidu, 
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jenž po zanícené řeči dra Srobára, protestující proti neslýchanému 
utlačování uherské větve československého kmene" a žádajídsvo
bodu národní jakož i demokratickou, přijal s nadšením resoluci, 
jejíž nejvýznamněj šíodstavec~něl: ,,~ko pri.rod~ený následok

v 

nu~
nej slobodyžiadame bezpodm1en~cne ~lzn~n.1epravan~sebeu.rc?me 
všetkých národov, nielen za h~an1Cam11~aseJ m~:)1~arch1e, ale 1 na,ro
dov Rakúska- Uhorska, teda 1 uhorskoJ vetv1 ceskoslovenskeho 
kmena." Vůlí po československé jednotě a svobodě vyzněl i závěr 
slavnosti, při němž vedle slovenské písně "Kto za pravdu horí" 
zazněla i česká hymna "Kde domov můj". . 

Tento slovenský projev byl s radostí pozdraven nejen v. Praze 
a mezi českým lidem vůbec, nýbrž i zahraničním odbojem, Jemuž 
se tak dostalo nové vítané zbraně protiRakousku-Uhersku.Maďar
ská vláda odpověděla sice na slovenskou resoluci pers~kucí nej
vvznamnějších účastníků manifestace - zejména dr. Srobár byl 
zihy nato internován až do října 1918 v ~zeglédu -, leč hluboké 
ticho, které se od počátku války rozhostllo nad Slovenskem, bylo 
porušeno. Také Slováků, zdeptaných zběsilým pronásledováním 
Maďarů dotkla se hluboce vlna nového derr_okratického ducha, 
která šl~ vítězně světem a nezastavila se ani u pohraničních sloupů 
uherského státu. Na prvním místě působilna ně příklad Prahy, 
vjejíž nesmlouvavý boj za československousvoboduasamostatnost 
složili uvědomělí Slováci svou naději. 

A uplynulo sotva čtrnáct dníod prvního máje v LiťtO\:sk~m Sv. 
Mikuláši a český národ mohl ve zdech Prahy radostne uvltatl dele
gaciosmnácti předáků bratrské větve slovenské se znamenitým bá
sníkem Hviezdoslavem v čele, po prvé za světové války. Stalo se 
tak u příležitosti slavnosti, které byly pořádány v polovici května 
r. 1918 na paměť padesátého výročí položení základního kamene 
k Národnímu divadlu v Praze. ]/fbilejl1ílJJi divadell1ímislavl1OstlJJi praž
skjlJJi vyvrcholily národní manifestace, počínající Tříkrál?vou 
deklarací, a byly nejen mohutným projevem kulturním, ale 1 - a 
to především - politickým, a to netoliko československým, nýbrž 
všech utlačených národů Rakouska- Uherska, takže byly obdobou 
zmíněného již kongresu římského. A nebylo vhodnější a krásněj~í 
příležitosti jako spojiti proklamaci československé národní a poh-
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tické nezá vislosti a revoluční solidarity potlačen ých národů rakous
ko-uherských s tak významným jubileem. Jako při kladení základ
ního kamene k Národnímu divadlu 15. května 1868 ohlíželi se 
slavnostní řečníci, mezi nimiž byli nejpřednější tehdejší političtí 

Spalir díl'ťk v národních kroiích 1la schodišti lVárod"fho 1JJusea v dJ/} dit'adeln/ch slavností, 

vůdcové národa Fr. Palacký, Fr. Lad. Rieger a K. Sladkovský, po 
trnité dráze, kterou národ urazil od začátků svého obrození, a 
v ústavu, jejž zakládal "Národ sobě", viděli daleko více než nutný 
doplněk kulturního života národního, stejně i po padesáti letech 
přehlížel národ všestranný vzrůst svého života. A byla-li před 
padesáti lety stavba Národního divadla výmluvným dokladem, že 
český národ vítězně překonal těžkou krisi a že počíná na základech, 
poloŽených v obrozeneckém období, budovati s8.mostatný .ži,:ot 
národní, po padesáti letech rozhlížel se český národ s uspoko)emm 
nad vykonaným dílem a u vědomí, že v krátké době bude pracné 
dílo p~l druhého stoleti vyvrcholeno. Uměleckým režisérem diva
ních slavností stejně jako již před tim národní přísahy byl Jaroslav 
Kvapil. 

jako r. 1868, tak i r. 1918 hostila Praha m/Zožství hostí zejména 
flova1ZSkjch. Nejpočetnější byla delegace jihosI01)a1ZSkáJ která čítala více 
než 100 osob, mezi nimiž byli jak význační politikové, tak pře-
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dáci jihoslovanského světa kulturního se slavným básníkem Ivo> 
Vojnovičem v čele. Přijelo óo Poláků) mezi nimiž bylo také nemálo· 
zvučných jmen polského světa kulturního a politického. Dostavila 
se též osmičlenná delegace rakouskjch ltalt! a čtyři Rumuni. O ná
vštěvě Slováků byla již řeč. Při příjezdu hostí a po všechny slav
nostní dny přetékaly pražské ulice nadšením, všude proudily davy 
jásajícího lidu, všude bylo zři ti radostné tváře a všude planuly 
jásavé a pestré barvy dívčích národních krojů, které revoluční 
doba r. 1918 probudila na čas hromadně k novému životu. Byla 
to jakoby generální zkouška ke dni ještě slavnějšímu, jenž se do
stavilo půl roku později, k slavnému převratu 28. října 1918; oba 
tyto dni měly aspoň zevně ráz úplně shodný a mnoho společného 
i po vnitřní stránce. Nesčíslné davy lidu soustřeďovaly se zejména 
na Václavském náměstí, kde ve "Zlaté huse" bydlili vzácní hosté,. 
kteří s balkonu pronášeli své proslovy k hustým a vzrušeným zá
stupům; lipka, stojící před "Zlatou husou", byla ověnčena anazvá
na "lipou slovanskou". A podobný ruch panoval nedaleko odtud, 
před Obecním domem, v jehož Smetanově síni předváděli nej
znamenitěj ší čeští umělci ukázky české M usy dramatické, hudební 
a pěvecké. Zde vystoupil největší tehdejší český tragéd Eduard 
Vojan, který recitoval Bezručovu báseň " Ostravu", naplněnou 
vzdornou revoluční mluvou, vrcholící v posledním verši: "přijde 
den, súčtuj em spolu" - s Vídní, jak cítil a chtěl celý národ i hosté. 
StejněEmmaDestinnová, která jako revoluční poselkyně,prostřed
kující styky s cizinou, byla činnou účastnicí a spolupracovnicí na 
díleodboje, uchvátila svým božským uměním pěveckým. Aiostat
ní, Mistr Jar. Kocián, "Ceské kvarteto", "Ceská filharmonie" a 
"Pěvecké sdružení pražských učitelů" dávali hostům i svým to, co· 
nejlepšího v hudbě tvůrčí i reprodukční vytvořil český národ. 
A konečně také budova Národního divadla byla cílem zástupů. 

Po umění přišla pak na řadu politika. Dne I ó. května konala se
v Pantheonu Zemského (dnes Národního) ml/sea oficiální slavnostní ma
nifestace) při níž vedle řečníků českých, dra Kramáře, Mistra Ji
ráska, spisovatele F. V. Krejčího a poslance Fr. Staňka, pronesli 
významné projevy zástupci hostí, polský básník J. Kasprowicz, 
italský poslanec dr. Conci, Slovinec dr. I van Tavčar, záhřebský 
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starosta> dr.,. Stěpán Srkulj a.bývalý předseda bosenského sněmu 
v SarajevěSrbVoHsla:v Šola;V tomto harmonickém akordu zvlášť 
pak vyhikla slovaye1kého. slovenského básníka Hviezdoslava: 
"Přišeljsem z·chladu ohŤitÍse k vysoko'planoucimu větru vašeho 

. z~palu a nadšení. 

Poslamc dr. Kramář msen studmty po slavKOstliÍlJI shrollláždění 
t' PantheonulVdrodního musea. 

~;",yyprahlýmí rty 
příšel jsem napíti 
se plný~r doušky 
z ·~lt~stalu vašich 
sliVnostní ch ra
dosÚ:~gřišel jsem 
nachytati jisker 
nadšení a odhod
lání, které srší 
z vašich očí, při
šel jsem natrhat do 
vaší zahrady va
šich kytek a nadějí 
a všechno to od
nésti pak domů, 
Jakmile překro
čím hranice, pln ý
rr.a rukan:.a budu 
je rozdávat svému 
ubohému lidu a 
stuhou nadšení 

přepásám jeho stísněnou hruď, aby se pod ní dmula velkou a pey.· 
nou vírou v konečné vítězství pravdy, aby s vámi věřila v lepší 
a š ťastněj ší budoucnost!" 

Téhož dne se pak také konala v sále Plodinové bursy mani
festace slovans/fjcb stran j"ocialij"tid~.ich) na níž rovněž byly jak od čes
kých, tak od ostatních slovanských zástupců proneseny významné 
řeči. Nevypsatelné bylo nadšení, které se po Praze a zejména 
na Václavském náměstí rozlilo po skončení slavnostní schůze 
v Pantheonu, A tehdy po prvé za světové války přešlo přes sevřené 
rty českého lidu jméno nejdražší, které aŽ do této doby se skrývalo 
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jakonejdrahocennější zástava splnění smělých nadějí až na dně 
srdci,/méno JVjasafJ,kovo. K volání slávy Masarykovi družilo se pak 
volání slávy Dohodě, Český národ se se svým velezrádným smýš
lením vůči Rakousku- Uhersku nikterak netajil; mosty s Vídní 

Vlak 6. čsl. pluku v Rusku na hranicích Evropy a Asie. 

byly beztak již dávno strženy. Vlna nadšení se pak přelévala 
z 'Prahy na český venkov, kde také docházelo na přečetných mís
tech k místním slavnostem na paměť založení Národního divadla. 
Také tu měly slavnosti vesměs reyoluční ráz a význam. 

Politickým vrcholem pražských divadelních slavností byla 
schůze Zástttpcu utlačenjch rakottsko-tthers.~ých národů) která se konala 
17. května v Obecním domě za přítomnosti politiků českých, slo
venských, jihoslovanských, polských a italských. Na schůzi byla 
jednomyslně přijata resoluce tohoto znění: "Představitelé národů, 
shromáŽdění na slavnostech Národního divadla v Praze, předsta-
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vitelé národů, kteří od staletí trpí pod útiskem cizí nadvlády, sjed
notili se na schůzi 17. května 1918 v jednomyslné vůli učiniti vše, 
co je v jejich silách, aby národové dosáhli v této strašné válce svého 
osvobození a dospěli na základě práva sebeurčení k svobodnému 
životu ve vlastnícb, samostatných státech. Jsou přesvědčeni, že 
budoucnost národů našich může býti založena a trvale zabezpečena 
v pevném základě světové demokracie, v opravdové a svrchované 
lidovládě v národech a v mezinárodním svazku, nadaném všeobec
nou autoritativní mocí rozhodčí. 

Odmítají co nejdůrazněji všecky státní smlouvy, nepotvrzené 
svrchovanou vůlí národa. Jsou přesvědčeni, že mír, po němž touží 
St všemi ostatními demokratickými stranami národů světa, může 
být spravedlivý a trvalý jen tenkráte, zbaví-li svět nesnesitelné 
nadvlády národa nad národem a umožní-li, aby národové na obranu 
před hrůzami imperialismu upravili své soužití na základě rovných 
práva svobodné dohody od národa k národu. Jsou odhodláni obě
tovat solidárně všechnu svou čínnost těmto ideám v předsvědčeni, 
že v těchto těžkých dobách musí státi pevně druh za druha, že 
vítězství jednoho jest také vítězstvím ostatních a že veškerá tato 
práce není pouze ve službách našich národů, ale v zájmu všelid
ském, a že podpírá úsilí vší civi1isace, aby lidstvo po zkušenostech 
této neslýchané války přešlo ze stavu odvěkého násilí a vražd do 
nové éry mezinárodního práva, sbratření národů, občanské rov
nosti a skutečné lidskosti. " 

Zkonfiskování této resoluce v denních listech bylo prvním 
projevem persekuceJ kterou tehdy Vídeň, rozzuřená nezakrytými 
revolučními projevy - divadelní slavnosti, psala "Neue Freie 
Presse", jsou "divadelni hrou s Masarykem v pozadí" -, obnovila 
proti českému národu. Dne 18. května zakázala policie, hrozíc 
zbraněmi a uvalujíc na Prahu skoro stav obležení, slavnosti a vypu
dila z Prahy slovanské hosty. Druhého dne byly zastaveny "Ná
rodní Listy", jež počaly opět vycházeti -o své újmě-až 19. října 
r. 1918, jako vůbec "přízeň" rakouských úřadů se obracela tehdy 
především proti straně státoprávně-demokratické. Také slovenská 
delegace byla vyšetřována zvláštní maďarskou komisí. N ejtíže byl 
potrestán clr. Srobár,jenž se účastnil divadelních slavností velmi 
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významně a tak svůj "hřích" dovršil; o jeho internaci byla již řeč 
výše. Současně pak počala Seidlerova vláda, která v krajních ne
snázích, vzbuzených postupem sněmovní oposíce, hlavně české, 
poslala v polovici března 1918 parlament na čtyřměsíční prázd
niny, neústavně 

uskutečňolJati národ
nostní požadavkj' 
německé. Prvním 
aktem těchto ok
trojírek bylo roz
dělení Cech na dva
náct krajů (dne 
19·květnaI918), 
které měly býti 
národnostně o
hraničen y na kra
je českéa němec
ké. Svědčí jen 
o úžasné zaslepe
nosti rakouských 
úředních kruh ů a 
rakouských Něm
ců, že se odvažo

lvfopko Čech, 

rozdě/mjch podle německého pfání drem S eidlerem 110 dvanáct krajů. 

vali toho, před čím couvly rakouské vlády opětovně před válkou, 
v době, kdy se zpuchřelá budova Rakouska- Uherska pod vlivem 
nového den:okratického ducha a strašlivého hmotného utrpení 
obyvatelstva již rozpadávala. Lze snad tuto zaslepenost aspoň zčásti 
vysvětliti fatalistickou vírou ve vítězství Německa, které v těchto 
týdnech stále ještě dobývalo na západním bojišti místních úspěchů 
asoučasně dovršovalo svou nadvládu nad Rakouskem- Uherskem. 
Vždyť také čeští oportunisté zdvihali pod dojmem německého 
postupu opět hlavu! 

Ceský národ stál však neochvějně. Věřil a nevěřil jen, nýbrž již 
věděl, že je to poslední zkouška, po níž se čtyřleté mravní a hmotné 
strádání skončí a přinese úplnou svobodu a samostatnost, která 
pohřbí plody protičeské zloby rakouské vlády a rakouských 
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Němců. Brzy. nato pak počali jeho vůdcové činiti přípravy pro 
slavný okamžIk, kdy československý národ měl po staletích zase 
převzíti vládu věcí svých do svých rukou. 

BO] ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ S BOLŠEVICKÝM RUSKEM. 

SIBIŘ V ČESKOSLOVENSKÝCH RUKOU 

Současně s divadelními slavnostmi pražskými, které s před
chozí národní přísahou nenechávaly už nikoho v pochybnostech, 
že se celý československý národ v údech i v hlavách zcela rozešel 
s Rakouskem- Uherskem, došlo k dt:tležitému obratu v cestě českoslo
vemkjch legií Sibiří. Dne 14. května 1918, tedy v předvečer praž
ských slavností, přihodila se v Celjabimku událost, která dovršila 
stále a stále houstnoucí napětí mezi bolševickými sověty a česko
slovenskými dobrovolníky a proměnila dosavadní oficiální vzá
jemnou neutralitu v otevřené nepřátelství. Uvedeného dne pro
jížděl čeljabir.ským nádražím k západu vlak s německými a maďar
skými zajatci, z nichž jeden kusem železa zákeřně a bez příčiny 
těžce poranil československého do brovo lníka. Tento hanebný čín, 
vzešlý nepochybně ze zavilého národnostního záští, svrchovaně 
rozčilil Cechoslováky v Celjabinsku přítomné (byl tu právě celý 
6. pluk a část 3. pluku), kteří vinníka na místě ubili. Celjabinský 
sovět lidových bolševických komisařů - bylo v něm i několik 
Maďarů - postavil se stranicky proti Cechoslovákům a 18. května 
věro lomně zatkl něko tik československý ch vojáků, které předvolal 
k výslechu; uvěznil dokonce i českého důstojníka, který žádal za 
propuštění uvězněných. Zpráva o tomto násilném postupu vzbudila 
přirozeně mezi československými vojáky rozhořčeni. Na rozkaz ve
litele 3. pluku podplukovníka Vojcechovského bylaještě 18.května 
provedena Cechoslováky v Celjabinsku ozbrojená demonstrace. 
V půlhodině se octlo celé město i s nádražím bez boje v českoslo
venskýchrukoua uvěznění dobrovolníci byli osvobozeni. Nato pak 
'se všichni Cechoslováci, nepomýšlející ještě nikterak na trvalé o b
sazení města a odstranění vlády bolševické, vrátili opět do svých 
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vlaků. Není ovšem pochyby, že autorita čeljabinského sovětu 
utrpěla tím těžkou ránu a že se ukázala jeho bezmocnost. 

Celjabinští komisaři ukazovali sice po všem tom Cechoslová
kům navenek vlídnou tvář a slibovali urychliti jejich dopravu do 

T)'jJ ,ribiřské krajiny. 

Vladívostoku, ale současně žádali okolní sověty o vojenskou po
moc a nesprávně inforrr:ovali o události ústřední bolševickou vlád u 
v Moskvě. Pod dojmem stranického vylíčení čeljabinského inci
dentu dal 21. května 1918 komisař Trocký zatknouti a uvězniti 
místopředsedy "Odbočky národní rady" prof. Maxu a Cermáka, 
dlící v Moskvě, a vynutil od nich vydání rozkazu, podle něhož 
českoslovenští vojáci měli vydati všechny zbraně bolševikům. 
Vzynikajíd konfJ,ikt dovršovaly pak důvěrné telegranJj!} které byly 
vtechto pohnutych dnech posílány z Moskvv sovětům na stanicích 
jimiž projížděly československé vlaky, a Jež se dostaly pomoci 
ruských železničních úředníků, smýšlejících protibolševickv, také 
do česk~sl.?venskýc~ rukou. Telegramy ty byly pro čsl. ar~ádní 
sbor kra)neznepoko)1vé, poněvadž podle nich mělo býti čsl. vojsko 
nejen úplně odzbrojeno, nýbrž i rozpuštěno. Přední podil na zá
sadním obratu poměru nových moskevských vládců k čsl. armádě 
měli čeští komunisté) kteří, jak jsme pověděli už výše, pokoušeli 
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'Se velmi záhy o to, aby čsl. armádní sbor, ubírající se do Francie, 
byl zničen a aby dobrovolníci vstoupili do rudé arrr"ády. 

Ze zmíněných telegramů nejdůležitější byla depeše Sprál)Ce ope
račního oddělení komisariátu vojeJ1ství Aralova z 23. května a telegram 

Oddíl prvního Jízdního pluku j. jiskry Z Bratuljsa na Sibiři. 

lidového komisařství vojenství Trockého z 25. května 1918. Aralov na
řizoval, aby "byly zadrženy, odzbrojeny a rozformovány všechny 
vla~y a o.ddíly, česk?sl~~enského ar~ádního sboru jako zbytky 
stare pravldelne armady a aby byly z ceskoslovenských dobrovol
n.íl~~ .vyt~ořeny oddíly rudé armády a pracovní družiny. Ještě hro
Zl,Ve)1 zn,el ~ak teleg:am Trockého: "Všechny sověty na železnič
~l~h trat1ch JSou povmny pod hrozbou těžkéodpovědnostiodzbro
JHI Cechoslováky. Každý CechosJovák, který bude nalezen se 
zbraní na linii železniční dráhy, budiž na místě zastřelen. Každf 
ešelon, v němž se ukáže třebas jeden ozbrojený, musí býti vylouče~ 
~ dopravy a ~a.vřen do zajateckého tábora. Místní vojenští komisaři 
JSou povmlll Ihned vyplniti tento příkaz. Zároveň jsou posílány 
v t11 československých ešelonů spolehlivé síly, kterým je přikázáno 
.dáti naučenou buřičům. S čestnými Cechoslováky, ktefí odevzdají 
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zbraně a podřídí se sovětské vládě, bude jednáno jako s bratry. 
Bude jim poskytnuta veškerá podpora. Všem železničářům se 
oznamuje, že ani jeden vagon s Cechoslováky nesmí se pohybovat 
na východ. Kdo ustoupí násilí a poskytne Cechoslovákům pomoc 

Skupina česko.r!ovenskjch dt/stojníkt) s generálem Sokorovem na nádraží v Omsku. 

při jejich pohybu na východ, bude krutě potrestán ... " Jak patrno, 
byla vina z dalších událostí na straně bolševiků, poněvadž ani inci
dent čeljabinský ani co jiného dávalo sovětúm příčinu k tak ostrému 
vystoupení. 

Ve dnech, kdy došlo k čeljabinskému incidentu, zasedal, jak 
jsme už naznačili, v Celjabinsku sjezd delegátů čsl. armáqYJ jehož 
usnesení se stala směrodatná pro nejbližší příští dobu. Tlumoče 
věrně náladu dobrovolníků, odmítl především čeljabinský sjezd 
rozhodně dopravu části čsl. armádního sboru na západní bojiště 
přes Archangelsk a usnesl se, aby ve smyslu Masarykových instrukcí 
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bylo pokračováno v cestě na Vladivostok "vlastním pořádkem". 
Zárovdí. bylo rozhodnuto neuposlechnouti vynuceného rozkazu 
prof. Maxy a Cermáka a zasta;iti dal~í v}:dávání zbraní so~ě~ům. 
Posléze pak byl zřízen pod predsedmctvlm Bohdana Pavlu Jede-

- - - náctičlenný )JZa-

Výzvědná hlídka třetího čsl. pluku na Sibtřt. 

, "k " 'b « tmin/V] onn}v] or y 

jenž byl složen ze 
čtyř členů ,Odboč
ky', ze čtyř účast
níků sjezdu a ze tři 
vojenskýchodbor
níků a měl říditi 
jakož i provésti dal
ší dopra?)u čs!.armád
ního sboru do Vladi
vostoktt. Při tom 
'hyly českosloven
ské transportyteri
toriálně rozděleny 
ve tři skupiny, zá

padní pod velením por. Cečka, střední (k Omsku) pod velením 
podplukovníka Vojcechovského a východní pod velením kap. 
Gajdy. Tato usntsení neznamenala, jak zřejmo, že by snad Cecho
slováci chtěli zahájiti nepřátelství proti bolševické vládě, nýbrž 
ien, že se československé vojsko chtělo jako vojenský celek do
;tati do Vladivostoku a odtud dále na západ. Nikoli zůstati v Rus
ku a vytvořiti tu protisovětskou frontu vojensky a politicky, 
nýbrž dostati se co nejdříve a bez úrazu z Ruska, třebas pomocí 
zbraní - to bylo plánem a přáním československého armádního 
sboru nebo aspoň jeho většiny v těchto dobách. Celjabinský sjezd 
sám vyslal také neprodleně do Moskvy svého delegáta, aby se 
pokusilo obnovení smíru mezi sověty a československým armád
ním sborem, ovšem za podmínky, že nařízení Aralovo a Troc
kého bude odvoláno a že sověty urychlí nerušený odjezd Cecho
slováků na východ. Leč moskevská vláda, popuzována, jak nutno 
znovu zdůrazniti, českými komunisty, nepřijala ruky, která ji 
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byla podávána k smíru. Teprve pozdě pochopila neblahost svého 
odmítnutí. 

Rozhodnutí čeljabinského sjezdu, nevydávati zbraní a pokra
čovati v cestě na východ" vlastním pořádkem", bylo učiněno právě 
včas. Na poplach 
čeljabinského so
větu a na rozkazy 
zmíněných okruž
ních telegramů z 
Moskvy pořab míst
tlÍ sověty v o blas
tech cesty čsL ar
mádního s boru !1JO

bilisovati své vo
jenské síly, aby 
provedly nařízené 
odzbrojení a roz
formováni. Již 25. 
května 1918 byly 
bolševiky úkladně 
přepadeny dva 
vlaky 6. pluku ve 
stanici Marianovce 
(západně od Om
ska), den nato byl 
přepaden čsl. dělo

Ze žil'Ota čsl. legií na Sibi;'i; vydávání tabák!!. 

střeleckv vlak v Irkutsku, kde se hrdinní čsl. dělostřelci s holýma 
téměř r~kama zmocnili nepřátelských strojních pušek a obsadili 
nádraží, a 27. května byl v Zlatoustu přepaden štáb prvního p!uku. 
Současně však zahájil aktivní rystoupení Cechoslovdků pod dOjmem 
zákeřného teleo-ramu Trockého z 25. května ka/Jitán R. Ga) daJ na b ~ 

jehož rozkaz se zmocnil kapitán Kadlec ještě 25. května stanice 
a města Mariinsku. Gajda sám o den později obsadil město Novo
Nikolajevsk a v příštích dnech byly českolovenským vojskem ob
sazeny i jiné stanice v oblasti východní skupiny. Toto vzájemné 
zahájení nepřátelství nemělo na počátku, jak už podotčeno, s česko-

Obrázkové dějiny naší san'ostatnosti 61. 
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slovenské strany ani rázu, ani cíle politického, neboť šlo z velké 
části jen o odzbrojení rudých vojáků a obsazení nádraží za tím 
účelem, aby cesta na východ byla uvolněna. Přes to se však důsledky 
vojenského vystoupení Cechoslováků počaly záhy projevovati i po

Ze žil/ota <'sl. legií Ila Sibiři: praní prádla 

(Si111birs,l'J první čsl. pluk). 

liticky. Odzbrojo-
váním bolševiků, 
kteří beztak tvo
řili v této době na
mnoze jen tenkou 
vrstvu, uživší k do
sažení nadvlády 
jednak ideové i or
ganisační roztříště

nosti protibolše
vických živlů, jed
nak hrubého ná
silí, byla zničena 
jejich hmotná moé 
a zlomena jejich 

autorita, čímž byly osměleny vrstvy bolševikům nepřátelské. 
Proto v místech, dobytých Cechoslováky, byly odstraňovány so
věty a moc přecházela z velké části do rukou živlů, smýšlejících 
demokraticky, s nimiž českoslovenští dobrovolníci sympatisovali 
od počátku. 

Nelze ovšem nepřiznati, že usnesení čeljabinského sjezdu a zří
zení "Zatímního výkonného výboru", jenž suspendoval pravo
moc "Odbočky", bylo revolučním aktem, jejž však lze velmi 
snadno vysvětliti a ospravedlniti. Vyplýval zcela přirozeně z chaosu, 
v němž se zmítalo Rusko, a z úzkosti, jež se oprávněně zmocnila 
dobrovolníků, když pozorovali neustále vzrůstající nepřátelství 
místních sovětů, podpalované nepřítelem nejhorším, českými lm
munisty; vyplýval také z rozdílnosti situace, v níž vyjednávali zá
stupci "Odbočky" v Moskvě, snažící se vyhověti nejen ústřední 
sovětské vládě, ale i přáním zástupců Dohody, a za níž se českoslo
venské vlaky v pravém slova smyslu plížily k východu, jsouce ne
ustále znepokojovány nesčetnými překážkami a příkořími. Nebylo 
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osoby, která by současně znala obě odlišná prostředí a mohla pro
středkovati mezi nimi. Proto také došlo na počátku mezi oběma 
k nemalému nedorozumění. 

Odmítnutí cesty přes Archangelsk delegáty vojska a jejich roz
hodnuti nevydá
vati více z braní so
větům přijali zá
stupci Spojenců 
v Moskvě, řídící 
se opět směrnicemi 
Nejvyšší vojenské 
rady ve Versail
lích, jako projev 
neposlušnosti a ne
kázně a z toho dů
vodu usilovali ke 
konci května a na 
počátku června r. 
1918 o to, aby čsl. z bojů čsl. legi! Ila Rusi: skupilla zajatJch bolševik;;. 

armádní s bor do-
kázal svou loyálnost vůči sovětské vládě odevzdáním všech zbrani. 
Proto také vyslali prof. Maxu, propuštěného z vězení, k dobro
volníkům, aby na ně působil v tomto směru. Rovněž na Sibiři 
se snažili spojenečtí představitelé zabraňovati dalšímu vojenskému 
vystoupení československých oddílů. 

Toto stanovisko počali však zástt1}Jcove Dohotf.y záhy opouštěti. 
Dělo se tak jednak pod vlivem rozkazu Trockého z 25. května 1918, 
jednak neústupnosti sovětské vlády, která se své strany ničeho ne
po dnikala, aby zmírnila konflikt. Již ke konci května bylo rozhod
nuto, že k odzbrojení Cechoslováků nemůže býti dán souhlas, a 
4· června 19 18 v tomto smyslu společně zakročili zástupci Anglie, 
Francie, Ameriky a Italie v Moskvě v komisariátu zahraničních 
věcí. Zakročení Dohody ve prospěcb čsl. armádního sboru po
hnulo však Německo k důraznému protestu a německý vyslanec 
v Moskvě hrabě Mirbach oznámil, že "německá vláda bude viděti 
porušení neutrality (která nastoupila brestlitevským mírem) v tom, 
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vyplní-li sovětská vláda přání Spojenců." Vskutku pak zakročení 
Německa rozhodlo. Sovětská vláda oznámila veřejnosti, že "učinila 
rozhodná opatření, aby ozbrojenou silou potlačila Cechoslováky 
a bezpodmínečně je odzbrojila". To znamenalo formální vypovědění 

válk)! sovětů čsl. ar
mádnímusboru. Spo
jenci poznali, že se 
bolševické Rusko 
staví proti nim a že 
se octlo ve vleku 
Německa, vykoná
vajíc drsně jeho 
vůli, a dospívali k 
myšlence obnoviti 
východní protině
meckou frontu. J e
jim tvůrcem měl 
býti především čsl. 
armádní sbor, k ně
muž by se přípojili 
Rusové, smýšlející 

Z bojů hl. legií na Sibzh s bolše.úk)': rozbité a spálené 

bolIevické vlaky. 

protibolševicky. Tím vším byla dodatečně dánaneje~s~~~ceusne
sením čeljabinského sjezdu, nýbrž se i zásadně měml Jejich smysl 
- probíti se Sibiří do Vladívostoku - jakož i výslov~ý ~oukaz 
instrukce Masarykovy, že čsl. armádního sboru nemá býtI vOjensky 
v Rusku použito a že dobrovolníci mají býti co nejdříve převezeni 
do Francie. Byl to následek pronikavé změny ruských poměrů 
a stanoviska Spojenců k nim. 

Zatím vojemké vystoupení CechoJ'lovákt'J pokračovalo na všech rtral1ách 
zJelmi úspěšně. Na počátku konfliktu čsl. armádního sboru se so
věty nedospěly některé vlaky západní skupiny, které podle rozhod
nutí čeljabinského sjezdu velel Ceček, ještě ani Penzy, jež byl~ ?ů
ležitým střediskem bolševiků. Již však 29, května zmocmh se 
CechoslováciPenzya ukořistili tu množství cenné válečné výzbroje, 
jíž se dostalo oddílům, které byly před tím sověty odzbrojeny. 
Téhož dne byla zajištěna i celá trať mezi Penzou a Volhou, jakož 
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i důležitý Alexandrovský most přes Volhu. Nato ihned zahájily 
vlaky západní skupiny rychlý pohyb na východ, aby se co nejdříve 
spojily se vzdálenou střední skupinou, která v té době byla kolem 
Ceijabinska. Dne I. června byly už všechny československé vlaky 
na levém břehu 
Volhya území me-
zi Penzou a Vol
hou bylo vyklize
no. S podobným 
zdarem razDa si 
cestuistřednisku
plna, která se pod 
velením podplu
kov. Vojcechov
ského zmocnila 
27. května Celja
binska a v příštích 
dnech i několika 
jiných důležitých BolIevickj pancét'O/:i automobil, zničenj čsl. ručllím granátem. 

míst. A konečně 
také východní skupina Gajdova pokračovala v úspěších, které 
zahájila, jak už zmíněno, 25. května dobytím Mariinsku. 

Nelze se tu pro ohromný rozsah látky zmiňovati ani o důleži
tějších jednotlívostech tohoto hrdinného boje, jenž byl aspoň 
zčásti podrobně popsán několika významnými jeho svědky. Byl 
to nepřetržitý řetěz nadlidské odvahy a nevídané smělosti, na němž 
byla vybudována t. zv. sibiřská anabase československých legií. S ho
lýma rukama namnoze počínali dobrovolnici nerovný zápas s bol
ševiky, kteří nikde přes svou početní a zbrojovou převahu ne
mohli odolati. Boj se soustřeďoval na železnici (magistrálu) a její 
bezprostřední sousedství. Bolševické hordy připravovaly nes četné 
překážky československým vlakům, vytrhávajíce koleje, ničíce 
mosty a zatarasujíce hať, leč pohybu Cechoslováků zabrániti ne
mohly. Technické oddíly československé rychle napravovaly zlo
volné škody, zatím co jejich druhové ve zbrani očišťovali železnici 
a její okolí od nepřátel. 
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Za čtrnáct dní (do 9. června 1918) měli Cechoslovácipůvodní 
střední a východní skupiny souvisle obsaZeJJu záPadosibiřskou magi
strálu mezi Ce[jabinskelJ1 a .Marii!1Skem v délce asi 1800 kilometrů. 
V této oblasti bylo čsl. vojsko opět rozděleno ve tři skupiny, zá-

Českos/ol'twká loď "s mě/čak". 

padní (čeljabinskou), vedenou podplukovníkem Vojcechovským, 
severozápadní pod vedením por. J. Syrového a východní, jíž velel 
kap. Gajda. Postup za účasti malých ruských oddilů protibolševic
kých pokračoval pak dále. Dne 16. června bylo dobyto důležitého 
Krasnojarsku na řece J enisejí a poražení bolševici prchali v nepo
řádku na východ k Irkutsku. Skupina podplukovníka Vojcechov
ského, která si zajistila také důležité železniční odbočky západo
sibiřské magistrály (severní na Jekatěrinburk a jižní na Trojsk), 
operovala směrem západním, aby ulehčila cestu a dosáhla spojeni 
se skupinou por. Cečka (penzenskou). Ke spojení penzenskéa čelja
binské skupiny došlo po tuhých bojích obou skupin (zvlášť důle-
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žité bylo dobytí Samary a Ufy) 6. července 1918. Tímpopětitjdnecb 
hrdinného záPasu b)'lo dosaženo spojení mezi znalnou částí českosloven
ské armádj'. Odtrženy byly dosud oddily ty (asi 14.000 mužů), 
kterým se podařilo ještě před vypuknutím nepřátelství s bolševiky 
dostati s e do Vladi
vostoku. Také ta
to nejvýchodnější 
skupina čsl. armá
dy na zprávy o roz
hodnutí čeljabin
ského sjezdu a o 
vystoupení svých 
drubů ve východ
ním Rusku a v zá
padní Sibiři přešla 
k vojenské proti
bolševickéčinnos
ti. Začátek učinila 
obsazením Vladivo
stoku 29' června r. 
1918, přičemžka
pitúlovalo též bol
ševické loďstvo; 
z něho pak Spojen
ci dali tři lodi (nej
větší byl "Směl
čak") Cechoslová
kům. 

V době, kdy se 
spojila penzenská 

Samara: čtvrtj čsl. pluk vcháZí po l'ítězsttJÍ /lad bolševiky do mls/a. 

skupina por. Cečkas čeljabinskou skupinou podpluk. Vojcechov
ského, došlo k naznačené již zásadní změně původního rozhod
nutí o úkolu čsl. armádního sboru. Cffem vojenského v)'stoUpeJJí a obsa
zení magistrály Cechoslováky přestal bjti odjezd do Francie a na jeho 
místo vstoupil plán obnovení protiněmecké fronty v Rusku. Stalo se tak 
nejen se souhlasem, nýbrž přímo na přání Dohody, která ke konci 
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června r 1918 oznámila "Zatímnímu výkonnému výboru", aby 
čsl. armádní sbor zůstal V Rusku a zde jako předvoj spojeneckých 
vojsk, jejichž brzký příchod byl slíben, vytvořil na Volze proti
německou frontu. Počítalo se, že se tohoto opětného zahájeni 

f boje proti Něm

SlIah)' bolšel'ikti pl'ekazi!i postup čsl. vojJ'ka: 1))'kolejet1j ragon litl trati 

za Alexal1drovskjlJJ mostem pJ'es Volhu. 

cům na východě 
budou pronikavě 
účastniti též Ru
sové, jimž vystou
pení Cechoslová
ků umožnilo v ši
roké oblasti magi
strály zbaviti se 
bolševické kruto
vlády a nastoliti 
režim demokratic
ký. Počátky byly 
velmi nadějné. 
Zatím co neza
držitelný postup 
československých 

oddílů zasazoval vojensky bolševickému panství na výchoď od 
Volhy ránu za ranou, dokonávaly ruské demokratické živly slibný 
o brat a po vypuzení nebo útěku sovětů braly vládu do svých rukou. 
K trvalejší organisaci demokratického a protibolševického Ruska, 
toužícího také smazati potupu brestlitevského míru, mohlo ovšem 
dojíti jen pod ochranou čsl. vojska, jediného skutečného a ukáz
něného vojska na ruské půdě. 

Vskutku také ruské obyvatelstvo vítalo tehdy všude s nadšením 
příchod československých dobrovolníků, kteří byli pozdravováni 
jako osvoboditelé a spasitelé slovanského Ruska z rukou germano
filské vlády bolševik-L1. Tak obnovení východni protiněmecké 
fronty, jehož hlavním účelem bylo znemožniti Ostředním mocnostem, 
a~y vyuŽib pro svou posilu ohromnjch Zásob surovin Ruska) a zabrániti od
chodu něJneckjch a rakousko-ttherskjch zajatců ze sibiř.s~'Ých zajateckjch 
táboril, bylo nerozlučně spojeno s myšlenkou povalení bolševického 
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režimu, k čemuž pomáhati cítilo se vedeni čsl. armádního sboru za
vázáno i mravně. Bohužel však velmi záhy se ukazovaly velké ne
snáze úkolu, jejž čsL vojsko vzalo na sebe, zejména politická ne
zralost a neprozíravost demokratických živlů, které vystři daly so
věty. Na území, osvo-
bozeném Cechoslováky, 
vznikly hned dvě vlády 
v Samáře a v Omsku, kte-
ré se stavěly proti sobě 
nepřátelsky. Proto na po
pud B. Pavlů došlo v po
lovici července r. 1918 
k pokusu odstraniti tento 
po vážlivý zjev a bylo do
saženo dohody v tom 
smyslu, že měla býti vy
tvořena jedna všeruská 
vláda, složená z demokra
tických stran, která by 
provedla obnovu Ruska. 
Zároveň bylo usneseno, 
že vrchním velitelem 
všeho vojska má býti ve
litel čsl. armády. Ke kon
ci záři r. 1918 utvořila se 
pak všeruská vláda, kte
rou tvořilo pětičlenné di
rektorium, jejíž slabosti 
využili vyšší ruští důstoj
níci proti demokratického 

Adlllirál Ko/čak. 

smýšlení a nastolili násilně v druhé polovici listopadu roku 1918 
diktaturu admirála Kolčaka. Ohlas těchto rozháraných poměrů 
protibolševického Ruska zaléhal nepříznivě i do československé 
armády. 

Dne 7. července 1918 byl učiněn počátek obnovy protiněmecké 
fronty na Volze. Skupina por. Cečka zastavila pohyb na východ a za-
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hájila opět postup na západ, na pravý břeh Volhy. Současně pak 
postupovaly čsl. oddíly na sever od Celjabinska a zmocnily se po
sléze důležitých měst Tjumenu (1.0. července) a Jekatěrínburku 
(1.5. července). A na druhém konci magistrály hned po obsazeni 

Vladívostoku nastoupil 5.,7. 
a 8. pluk úspěšnou výbojnou 
cestu na západ, aby bylo do
saženo spojeni se skupinou 
Gajdovou. 

Uprostřed tuhých, ale 
na všech stranách vítězných 
bojů s bolševiky sešel se ve 
dnech I 3. července až 4. srpna 
1918 v O JJtskusjez d čsl, vojska, 
k němuž tvořil pHpravusjezd 
čeljabinský. Sjezd v Omsku 
dal čsl. dobrovolnickéarmádě 
demokratícké.řády,které byly 
shrnuty v "Rádech a resolu
cích 1. sjezdu čsl. vojska". 
Nejvyšším orgánem se stal 
sněm, na němž zasedali po-

Dr. j. Kudela, správce propol!,aél1ího odboru slanci z vojska a z Cechoslo-
"Odbúéky és!. národní rody"no Rusi. váků, usedlých na Rusí, a jeho 

odpovědným výkonným or
gánem byla šestnáctičlenná "Odbočka československé národní 
rady na Rusi", která svým složením měla ráz vlády; za její místo
předsedy byli zvoleni: B. Pavlů, dr. J. Patejdl a dr. J. Jesenský. 
"Odbočka" měla dvanáct odborů, které se staly ústředími velmi 
čilého vnitřního života čsl. armádního sboru. 

Zatím na záPadě pokračovaly zdárně boje obou československých 
skupin, jekatěrinburské (severourálské) a povolžské (samarské); 
velitel této Ceček byl v tomto čase již plukovníkem a stejně i Voj
c~chovský, velicí skupině severourálské. Den před zahájením 
sjezdu v Omsku padl do československých rukou Simbirsk (na 
Volze, s. od Samary) a s ním i velká kořist (také obrněný vlak, jenž 
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byl'nazván "Orlíkem") a 6. srpna bylo dobyto Kazaně, jejíž pád 
rovněž poskytl Cechoslovákům nezměrnou kořist; na kvapném 
útěku zanechali bolševici v Kazani také velký zlatý poklad, jehož 
cena. přesahovala půl miliardy rublů. Na jihu od Samary mířil pak 

Pobfeží Bajka!u se želeZltiéní trati. 

současný postup československých oddílů na Saratov. Byl to ohrom
ný úspěch, jehož dobylo několik tisíc Cechoslováků za svízelnýcb 
poměrů na vzdálenost mnoha set kilometrů. Od československé 
fronty povolžské šířil se pak děs po Rusku, dosud ovládaném bolše
viky, jejichž moc byla krajně otřesena. A nemenší byly úspěchy, 
které v téže době dobývala malá skuPina Gajdova (necelých 5000 

mužů), jíž bolševici vydali v první polovici července lrkutsk. 
Krajně odvážnými a promyšlenými vojenskými operacemi zmoc
nila se pak tato skupina do 20. srpna velmi důležitého úseku želez
nice, vedoucí 39 tunely podél jižního břehu Bajkalského jezera, a 
zničila mocnou armádu bolševickou. Tím byla překonána největší 
překážka, dělící až dosud skupinu Gajdovu od skupiny vladivo
stocké, jíž se v těchto dobách dostalo posily jednakod kozáků, jed
nak od Spojenců, z nichž větší oddíly vyslali zejména Japonci. Dne 
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31. srpna 1.9 I 8 navázala na stanici Olovjanna (na řece Ono nu) Gaj
dova skupma spojení se skuPinou vladivostockou. 

Tři dni před tím, 28. srpna I918, byl jmenován vrchním velite
le/ll čsl. armádního sboru v hodnosti generála plukovník J. S)'rovj a do-

Irku/sk. 

savadní vrchní velitel gen. Šokorov se stal inspektorem čsl. voj
ska. Současně byli jmenováni generály a veliteli čsl. divisí plukovník 
Ceček a plukovník Gajda. Náčelníkem armádního štábu byl i nadále 
gen. Dieterichs, štábními důstojníkyse však stali většinou Cechoslo
váci. Generálním ubytovatelem byl jmenován podplukovník V. Kle
canda a t. zv. dežurným generálem podplukovník Vašátko, jenž 
však po několika měsících zemřel na rány, památku to od Zborova. 
Sibiřská anabase, která poskytla dobrovolníkům za několik týdnů 
množství dříve netušených vojenských zkušeností, vynesla na 
povrch pozoruhodné vojenské talenty, které se v bojích o magi
strálu, vymykajících se ovšem úplně představám pravidelného vál
čení, známého z ostatních front, znamenitě uplatnily. 

BO] ČSL. LEGIÍ NA RUSI S BOLŠEVIKY 

V téže pak době došlo i k některým jiným důležitým organi
sačním změnám čsl. armádního sboru, jež souvisely z nemalé 
části s příchodem nových čsl. dobrovolníků, přibývajících do čsl. 
vojska jak za ústupu z Ukrajiny, tak později za pobytu v Sibiři. 

Omsk: pHchod československ,JÍch legií do města. 

Z původního prvního záložního pluku byl vytvořen ft.pluk ))K.Ha
vJíčka Borovského(( a z druhého záložního pluku IO. pluk "Jana 
Koziny-Sladkého((. K nim pak na podzim r. 19I8 přibyl II. pluk, 
nazvaný později plukem "R'ant. Palackého((, a konečně pluk I 2. 

(pozdějiM. R. Štefánika). Od 1. února 1919 byly tyto nové pluky 
spojeny v novou, třetí ditJisi fsl. armádního sboru na Rusi. V Omsku byl 
pak zformován nový záložní pluk a v Irkutsku výchovný tábor 
pro Slováky. Krom toho byly utvořeny dva jízdní pluky a rozmno
ženo dělostřelectvo, jehož inspektorem byl major Kroutil. Ko
nečně pak na počátku července r. 1918 byl zřízen i aviatický oddíl. 
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Do doby anabase (29' července 1918) spadá také vznik nejst!-~šího 
čsl. vojenského vyznamenání, řád J)Za svobodu(( s postavou Zlžko
vou. Při tomorganisova1i Cechoslováci i jinonárodní vojska, ze
iména pak polské, jihoslovanské a rumunské; na Cečkův popud 
, byl učiněn i pokus 

Tultel čís. 59 na bajka/sleé dráze, poškoZ8llJ' bolševiky 

(po opravě čsl. llojskem). 

s formováním plu
ků rusko-českých. 

Tak po třímě
síčním rozloučení 
vytvořilo čsl. voj
sko na Rusi sou
vislýcelek,jenž byl 
ovšem roztažen po
dél celé magistrály 
od Volhy až do 
Vladivostoku. Ces
koslovenská armá
da vykonala zna
menitě pnrcený 
úkol. Vytvořilanc
jen v Povolží protí

německou frontu a odřízla Ústředním mocnostem přístup k rud
ným bohatstvím Urálua Sibiře, nýbrž zbavila celou Sibiř nadvlády 
bolševiků. Položila znamenitý základ, na němž dále stavětí bylo úko
lem jednakosvobozenéhoRuska, jednak spojeneckých vojsk,jejichž 
příchod byl na počátku tažení slibován. Několik desetitísíců Cecho
slováků, kteří více než tři měsíce vedli dnemi nocí vysilující bojese 
zákeřnými bandami bolševickými, nemohlo držeti více samo frontu 
tak ohromnou, a totlm spíše, že zdrcující porážky a hrozící nebez
pečí úplného smetení přiměly sověty k horečné organisaci rudé 
armády, která se počala v evropském Rusku uplatňovati od srpna 
r. 1918. Nebylo vinou Cechoslováků, že dobytých úspěchů nebylo 
později udrženo a že slibný začátek vzal tak žalostný konec. Obavy 
o osud československé armády v Rusku vedly v srpnu r. 1918 
k cestě generála Janina (v hodnosti vrchního velitele spojeneckých 
vojsk na Dálném Východě) a generála Stefánika na Sibiř, jež je vedla 
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přes Ameriku. Generál Stefánikodjížděls myšlenkou probítisevčele 
čsl. armádního sboru bolševickým evropským Ruskem do vlasti. 

Hrdinné boje českoslovemkjch dobrovolníkiJ s bolševiky na Sibiři 
a jejich znamenité úspěchy naplni!y spojeneckj svět úžasem a obdil'em. 

Vladivo.rtockj přístav. 

Sibiřskáanabase roznesla slávu jména Cechoslováků po celém světě. 
Anglické, francouzské, italské a na prvním místě americké noviny 
byly plny zpráva nadšených líčení, jak se hrstka dobrovolníků 
zmocňovala a posléze úplně ovládla celou magistrálu i širé území 
kolem ní. Tuto popularitu pomáhal zvyšovati jak odpor valné části 
obyvatelstva spojeneckých zemí vůči bolševictví, tak i romantické 
přítmí vzdálené Sibiře, která byla sice velmi reálním předmětem 
pro americké kapitalisty a japonské imperialisty, ale pro většinu 
lidu západního světa platila za zemi tajemných záhad a kouzel. Ob
divu k mimořádné statečnost! československých dobrovolníků, 
jenž převládl i v kruzích odpovědných politiků, dal průchod ze
jména předseda anglické vlády Lloyd George, jenž 11. září 1918 
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telegrafoval Masarykovi: "Jménem britského válečného kabinetu 
zasílám Vám naše nejsrdečnější blahopřání k překvapujícím úspě
chům, jichž dobyly československé branné síly nad německými a 
rakouskými vojsky v Sibiři. Dějiny dobrodružství a triumfů této 
malé armády jsou vskutku jedním z největších epoch dějin. Udatná 
vytrvalost a sebekázeň Vašich krajanů naplnila nás všechny obdi
vem. Ona dokazuje, co může býti vykonáno, aby se zvítězilo nad 
časem, pustínouanedostatkem hmotných potřeb, tím,žeseudržuje 
duch svobody v srdcích vojáků. Váš národ prokázal neocenitelnou 
službu Rusku a Spojencům v jejich boji za osvobození světa od des
potismu. My toho nikdy nezapomeneme!" 

Obdiv, jejž vzbuzoval čsl. armádní sbor na Sibiři, netýkal se 
však jen znamenitých válečných skutků, nýbrž i celé ostatní čin
nos ti československých dobrovolníků, která byla velmi bohatouane
méně podivuhodnou. Čechoslováci neomezi1ise-aanise nemohli 
omeziti - na bojovou organisaci protiněmecké a protibolševické 
fronty, nýbrž se zároveň starali o zjednání všech potřeb, jichž 
annáda vyžadovala. Již v červnu r. 1918 bylo při štábu čsl. armády 
zřízeno technické odělení, které bylo rozděleno na několik sekcí 
(stavební, strojní, železniční, horní, chemické a statisticko-finanční) 
a organisovalo práce v sibiřskjch dolech; hutích a továrnách. Zejména pak 
byl reorganisován uralský průmysl, jenž se za občanské války a bol
ševické anarchie octl v úplném rozvratu. Podobně bylo postaveno 
na pevné základy zásobování vojska, zřizovány byly československé 
nemocnice a uvedeny do pořádku železnice, jakož i pošty. Zvláštní 
kapitolu pro sebe tvořila l1Jnohostranná činnost kulturní; která přes 
nedostatek prostředků a pomůcek dospívala k pozoruhodným vý
sledkům. Hlavním tiskovým orgánem čsl. armádního sboru byl 
nCeskoslovenskj deník"; pro Slováky byly vydávány "Slovenské 
hlasy" a tištěn i časopis německý. Osvětová činnost se hlavně roz
vinula až později, po skončení bojů s bolševiky. 

A tak čsl. armádní sbor v Rusku, největší naše revoluční ar
máda, vynucoval si r. 1918 po všech stránkách velkou pozornost 
dohodového světa, který nemohl neprojeviti vděčnost za velmi 
cenné služby, které mu Čechoslováci prokázali obsazením Sibiře. 
Spojenci nemohli při tom nedbati také příčin, které založily česko-

UZ~ÁNÍ"NÁRODNÍRADY"FRANCIí 

slovenské dobrovolnické hnutí, jakož i jeho cíle, svobody česko
slovenského národa. Respekt Dohody k Čechoslovákům byl pak 
zvyšován tím, že byla na československou touhu po obnovení sa
mostatnosti a nezávislosti upozorňována bezprostředně ve svých 
zemích,zejména pakv Italiia Francii, kde se československé armády 
bily po jejím boku za vítězství nové demokratické Evropy. O boji 
italských legii jsme již slyšeli. Zbývá ještě aspoň několika slovy se 
dotknouti legii francouzských a nových politických úspěchů česko
slovenského zahraničního odboje, jimiž vyvrcholovala činnost 
., Československé národní rady". 

ÚŘEDNÍ UZNÁNÍ 

"ČESKOSLOVEN SKÉ NÁRODNÍ RADY" FRANCIí. 

ODEVZDÁNÍ PRAPORU ČSL.VOJSKUVDARNEY 

A JEHO BOJE NA ZÁPADNÍM BOJIŠTI 

Jak patrno z předešlého vypravování, učinil československý 
zabraniční odboj od 10. ledna 1917, kdy se osvobození Čechoslo
váků po prvé octlo mezi mírovými cíly Dohody, do jara 1918 
ohromný pokrok. Velká část spojeneckého švěta byla rozhodně 
nakloněna československým snahám, COž bylo také potvrzeno roz
manitými úředními nebo poloúředními dokumenty, jakož i pro
jevy dohodových vládních a parlamentních kruhů. Povolení samo
správného československého vojska ve Francii a v Italii, aby se 
účastnilo po boku spojeneckých armád boje za osvobození své 
vlasti, bylo pak do této doby vrcholným projevem zmíněných sym
patií. Vším tím brala Dohoda na sebe mravní závazek dopomoci čes
koslovenskému národu k svobodě, k sjednocení a vysvobození 
z rakousko-uherského područí. 

Jakkoli však tyto sympatie a mravní závazky měly nezměrnou 
cenu, nemohly uspokojiti" Československé národní rady", která 
o d jara 1918 vyvinula velké úsilí, aby dosáhla od vlád Dohody také 
uznání a závazků práv11Ích. Tato uznání měla zaručiti, že po vítězném 
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skončení války budou Spojenci řešiti československou otázku vý
hradně podle přání a potřeb československého národa a zároveň po
skytnouti záruky, že Dohoda nepodlehne v rozhodné chvíli vlivům, 

které pracovaly ve 
prospěch Rakous
ka- Uherska i po 
dubnu 191 8. Poně
vadž nebylo pro 
odpor Italie (ba
rona Sonnina) vůči 
Jihoslovanům vy
hlídek, že by bylo 
možno dosáhnouti 
od Spojenců spo
lečného závazného 
projevu pro osvo
bození yšech utla
čených'rakousko
uherských národů, 
jala se "Ceskoslo
venská národní 
rada" vyjednávati 
s i ednotlivýmíspo
j eneckými vládami 
o uznáni požadav
ků českosloven
ských. Toto j edná
ní vedl v Evropě 
houževnatýdr.Be- , 

Urá!skj prales, jímž českos!oveflSké legie postupOl'a!)' proti neš - v Italii za 
bolfevik!lllJ. vydatné pomoci 

Štefánikovy -, ve 
Spojených státech amerických pak T. G. Masaryk, a skončilo, 
jak ještě uvidíme, postupně dokonalým úspěchem. 

Slibným vstupem k tomuto jednání bylo prohlášenfstátnlhotaje1Jl
níka Spojmjchstátů a1Jlerickjch pro zahraniční věciR. Lansinga) vydané 
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29. května 1918 a vztahující se k římskému kongresu, v němž se 
pravilo, že "jednání kongresu utlačených rakousko-uherských ná
rodů ... byla sledována s velikým zájmem vládou Spojenvch států 
a že národní ná
roky Cechoslová
ků a Jihoslovanů 
na svobodu mají 
upřímné sympatie 
této vlády". K vý
znamnému Lan
singovu úřednímu 
pr~evusepakpři
pojila "Jvfezispo
j enecká konferen
ce", zasedající ve 
Versailles, která 3. 
června 1918 pro
hlásila, že "spoj e
necké . vlády vza
ly se'!zado"stiuči
něním na vědomí 
prohlášení státní
ho sekretáře Spo
jenýchstátůa přejí 
si připojíti se k 
němu, vyjadřujíce 

svénejživěj ši sym- z galerie allabase čs!. legií na Sibiři; CharbiJ1. 

patie pro národní 
nároky československého a jihoslovanského národa". Jak z uvede
n jch textů vysvítá, šlo všaki nyní jeno významné projevy sympatií. 

Jednáni J)Ceskoslovenské národní rady(( v naznačeném směru vedlo 
nejprve k úspěchu ve Francii. Bylo ve svém posledním stadiu 
započato drem Benešem ke konci května 1918 a vůdčí politické 
osobnosti Francie, předseda vlády Clemenceau, ministr zahranič
ních věcí St. Pichon a ředitel politického odděleni ministerstva za
hraničních věcí, dobře nám již známý Ph. Berthelot, stavěly se 
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k němu od počátku příznivě. Zádosti, které při této příležitosti 
předložil a potom něko1ikráte osobně obhajoval dr. Beneš před 
rozhodujícími osobami francouzské vlády, byly politicky velmi 
dalekosáhlé. Neobsahovaly zejména nic více a nic méně než uznání 
historických práv československého národa na samostatnost, spo
jení české a slovenské větve v jednotném československém státě a 
uznání "Ceskoslovenské národní rady" 'V Paříži za představitelku 
svrchovanosti československého národa francouzskou republikou. 
Po měsíci bylo jednání skončeno. Jeho výsledkem bylo památné 
prohlášení, které zaslalz9' června I9I8 ministr Pichon dru Bene
šovi a jež, jak ukazuje jeho text, splňovalo v podstatě přání" Cesko
slovenské národní rady". 

Vláda francouzské republiky - pravila francouzská deklarace 
Z 29· června I9 I8 - "jsouc svědkyní Vašeho úsilí a Vaší oddanosti 
k věci Spojenců, považuje za spravedlivé a nutné prohlásiti práva 
Vašeho národa na samostatnost a uznati veřejně a oficielně československou 
lVárodní radu jako nejvyšší orgány spravlijící veškeré z4Jmy národa) ajako 
první základ příští vlád] československé. 

Po dlouhá století těšil se československý národ jedinečnému 
blahu samostatnosti; bylo ni oloupen násilím Habsburků, spojenců 
to německých knížat. Historická práva národú jsou nepromlčitelná. 
Na jejich obranu bojuje právě se svými spojenci napadená Francie. 
Věc Cechoslováků jest jí zvláště drahá. Francie nemůže zapome
nouti projevu pražského ze dne 8. prosince 1870; tím více nemůže 
zapomenouti odporu lidu a odmítnutí vojáků bojovati za věc 
Rakouska- Uherska, hrdinství to, posvěceného krví tisíců vlastencú. 
Slyšela výzvu českých poslanců z 6. ledna, 13. dubna a I6. května 
(I9I 8). Věrna jsouc zásadám úcty k národnostem a zásadám o osvo
bození utiskovaných národů, vláda republiky pokládá za sprave
dlivé a odůvodněné nároky národa českosloveeského a vynasnaží 
se nejvýš usilovně, aby v dané chvíli uplatnila Vaše t1íŽbJI po samostat
nosti a historickjch hranicích Vašich zemí) konečně vybavených z utisko
vatelského jha rakousko-uherského. 

Jest mi potěšením, pane generální tajemníku, učiniti Vám toto 
prohlášení; Vaše city, odlesk to citů Vašich krajanů, jsou mi zá
rukou šťastné budoucnosti Vaši vlasti. Jménem vlády Republiky 

UZNÁNÍ"NÁRODNÍRADY"FRANCH 

vysh~'ují nejupřímnější a nejvřelejší přání, aby se československý 
stát společným úsilJm všech Spojenců v těsné spojitosti s Polskem 
a se státem jihoslovanským stal nepřekročitelnou hrází proti úto
kům germánským a činitelem míru v Evropě, znovu vybudované 
podle spravedlnosti a práva národů". 

Boje čs!. dobrollolníků na Urá/u v zimě. 

Bylo to prohlášení velkého dosahu. Poskytla-li již před tím 
opětovně Francie první mezi Spojenci cenné důkazy přízně česko
slovenskému osvobozovacímu hnutí, byla znovu Francie prvním 
státem Dohod]) kterj slavnostně prohlásil Před celj!ll slJětem právo česko
slovenského národa na samostatnost a dal závaznj slib mu k tomuto právu 
dopomoci. Jaký důslede·k měla francouzská deklarace z 29, června 
I9I8, řekl jasně Masaryk ve své děkovné depeši, kterou zaslal 
z \\7ashingtonu ministrovi Pichonovi: "Tato proklamace v jasných 
výrazech znamená rozbití Rakouska- Uherska, omezujíc tim Ně
mecko na jeho vlastní sily. Nezávislý stát československý obsahuje 
v sobě a posiluje spojení a svobodu Poláků, Jíhoslovanů a Rusinú. 
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Rozbití Rakouska- Uherska je nezbytné pro Italii a pro její sprave
dlivé cíle národní. Nezávislý stát československý jest rozhodnou 
ranou, pochovávající pangermánský cil Berlín-Bagdad. Hráz proti
germánská, tvořená státem československým, Polskem, Jugoslavií, 
Rumunskem a Italií, jest zároveň nejlepší pomocí Rusku a jeho 
malým národům, nalézajicím se nyní pod spárem všeněmeckým, 
který se snaží si tím zajistiti cestu k Bagdadu nejen přes Prahu, 
nýbrž také přes Kijev,a Cerné moře. Odděleno od Němcú a Ma
ďarů, může se Rusko vyvíjeti, jsouc také chráněno před přímým 
zakročením Německa." Prohlášení Francie otvíralo pak cestu 
k uznáním, jež nato poskytly "Ceskoslovenské národní radě" 
vlády ostatních zemí Dohody. 

Francouzská deklarace byla vydána v předvečer slavnostního 
odevzdání praporu 2I. pluku čsl. brigády ve Francii 1) městečku Darney 
a dodala této význačné vojenské události dalekosáhlý politický vý
znam. Poznali jsme již, že do Darney byl 2 I. pluk převezen v polo
vici června r. 1918 z Cognacu a že jeho po byt na tomto místě, po
dobně jako 22. pluku v Attigny, byl bezprostřední přípravou ke 
vstupu dobrovolníků do zákopů. Jak důstojníci, tak vojáci se tu 
prakticky zapracovávali do způsobů boje, jaký panoval na fran
couzském bojišti, ale připravovali se zároveň k očekávané změně 
zákopové války ve válku pohyblivou. Srdce všech bila radostněji, 
že se po dlouhém očekávání konečně blíží chvile, kdy svobodný 
československý voják udeří na německého nepřítele, jenž byl ne
rozlučitelným spojencem zotročovatele jeho vlasti, a doplněni vý
cviku pokračovalo proto tím rychleji a zdárněji. Odevzdání pra
poru, spojené se složením slavnostní přísahy, zakončilo tyto vojen
ské přípravy a v nejbližších dnech nato odešelzI. pluk do zákopů. 

Dne 3 o. června 1918, kdy byl z I. pluku odevzdán prapor, vě
novaný hlavním městem Francie na důkaz jeho přízně a vřelé ná
.klonnosti k československému národu, hostilo zapadlé městečko 
Darney ve Vogesách skvělou společnost. Dostaví! se sám president 
francouzské republiky R. Poíncaré, dále ministři Píchon, Leygues 
a Lebrun, vojenští zástupci spojeneckých vlád, delegace města Pa
říže, množství francouzských přátel Cechoslováků a řada význam
ných vojenských osobností Francie vedle dra Beneše a vrchního 
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velitel e čsl. vojsk generála Janina. Do brovolnici vyzdobili své pří
bytky na uvítanou vzácných hostí; "všechny vstupní vchody, 
dveře, vrata domů a okna okrášlili chvojím a praporky i odznaky 
naši národní příslušnosti i různými hesly, kterými dávali najevo 

Damť)'. 

své pevné odhodlání vydržeti v boji až do konce a do vítězného 
konce". K slavnostnímu aktu shromáždilo se i množství obyvatel
stva z okolí Darneye. 

Slavností, které se konala na velkém palouku za městečkem, 
zarámovaném v pozadí mohutnou horskou hradbou Vogés, účastnil 
se vedle 21. pluku i 22. pluk. Její průběh byl povznášející. Po pro
slovu dra Beneše odevzdal president Poil1caré veliteli 21. pluku 
plukovníku Philippovi hedvábný prapor v červenobílých barvách 
a s českým lvema pronesl delší znamenitou řeč, která načrtávalaze
jména vzrůst československého dobrovolnického hnutí ve Francii 
a Rusku jakož i jeho úspěchy, zdůrazňovala pevnou vůli českoslo
venského národa neustoLlpitiod bojezasvobodua vzpomínala pro
testu českých poslanců proti obsazení .Alsaska-Lotrinska N ěmec
kem, česko-francouzských styků a nedávných revolučních proj evů 
českých předáků v Praze. "Důstojníci a vojíni českoslovenštíl Pra-
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por, který Vám dnes odevzdávám, bude Vám napříště znamením 
sjednocení a symbolem naděje. Až spatříte, jak volně vlají, zmítány 
vánkem Francie, obě české barvy, až uzříte tu starého lva svých 
p.ředků a obraz třech hor Slovenska, přeneste se v duchu v údoH 

PresiJmt francouzské republik)' R. Poil1caré 

(v jeho průvodu také dr. Beneš) ubírá se k slavnosti odevzdání praporu 2I. čs!. pluku. 

labská a vltavská, vzpomeňte dlouhých strádání své otčiny, po
slechněte známých Vám hlasů, které Vás zapřisahají, abyste osvobo
dili s mečem v ruce své porobené krby. 

Dějiny Cech jsou dějinami dlouholetého odporu proti němec
kému náporu. Ni násilí, ni lest neochromí Vaší národní vůle. 
Nikdy jste neochablí. Po svých otcích zdědili jste oheň, který 
neuhasíná a pokračovali jste s rostoucí důvěrou v jich osvobodi
telském úsilí. Když jste viděli, jak se Ústřední mocnosti vrhly 
na nešťastné Srbsko, pochopili jste Vy a Vaši krajané, lépe než 
kdokoli jiný, že osud vašeho národa jest ohrožen touto zuŤÍvou 

r 
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útočností a ihned odmítli jste zúčastniti sc války, která se příčila 
vašim nejdražšim tradicím a bouřila vaše duše. Jak často ozývaly 
se uvnitř samotného Rakouska-Uherska rozhořčené české pro
testy proti imperialistické politice Vídně, Budapešti a Berlína! ... 

Jak mohla Fran
cie zůstati lhostej
nou vůči volání 
těchto vězňů a 
necitelnou VUCl 

vzdechům těchto 
obětí? Ne, ona ni
kdy neztratila pa
měti svého srdce 
a nikdy nezapo
mene toho, že dne 
8. prosince r. 1870 
v hluchém mlčení 
spící Evropy za
znělo slovo, jedi
né slovo, jež při-

Dome)' JO. čen'/Ia I9IS; pNsaha čsl. dobrovolník/J. 

cházelo z českého sněmu; aslovo to, spontánně pronesené českými 
poslanci, bylo proroctvím; jest přirozeno, že toho vzpomínám 
dnes před českým praporem, v tak malé vzdálenosti od půvabných 
měst alsaských Thannu a Massevaux ... Slova antické prostoty 
a mohutnosti, jež nezazněla nadarmo pro francouzský sluch! Od 
té doby zůstaly Cechy blízkými našemu srdci. Paříž, která Vám 
'věnuje Váš první prapor, udržovala s městskou radou pražskou 
časté a přátelské styky. Naše tělocvičné jednoty se pravidelně schá
zely; naši literáti a naši umělci se poznali a navzájem si porozuměli; 
naše země pochopily, že byly stvořeny, aby se navzájem milovaly. 

Nejsou to však jenom tyto vztahy duševní příslušnosti, jež jsou 
u nás pohnutkou, abychom se zájmem sledovali hnutí českoslo
venské. Francie má ještě vyšsí a nezištnějši důvody pro podporu 
tohoto hnutÍ. V řadě mohutných projevů, jež se v poslední době 
udály v Cechách, vidí v jasném světle nezkrotné svědomí národa, 
který nechce zcmříti. Pro Francii ... je-li vůbec zapotřebí; abych 
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to uvedl, svědomí národní jest, jako svědomí jednotlivce, věd 
nedotknutelnou a posvátnou. Jak)Tkoli útok na ně násiHm jest 
v jejích očích zločinem, provokací práva, urážkou svobody ... 

Kdyby Dstřední mocnosti nenesly výhradně před celým lid-

Defilé 2I. a 22. čs!. pluku 

3 O. červlJa I9 I g v Damey před presidentem francouzské rePHblik.J'. 

stvem krvavou odpovědnost za válku, viděli bychom vlád po boku 
francouzského praporu tolik spojeneckých korouhví? Bylo by po
vstalo tolik národů, aby přispěchali na pomoc nenávisti a nespra
vedlnosti? Jest to snad duch panovačnosti, který získal pro naši věc 
tolik stoupenců ve světě? Vane snad duch svobody u našich ne
přátel? .. Ve kterém z těchto dVOll táborů představuje skupina 
spojeneckých praporů vznešenost citů, mravní ušlechtilost a oprav
dovou velikost? Na které straně jsou ona im ponderabilia, která 
doléhají na osudy národů více, nežli nejoprávněnější hmotné 
zájmy ?Na které straně jest čest a upřímnost? Na které straně jsou 
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smlouvy házeny na hromadu jako hadrya šlapány před očima rdou
šených národů, Rumunska po Belgii, Polska po Ukrajině? Nebyli 
jste ... na rozpacích ve chvíli volby. Měli jste na vybrancl"\l mezi 
právem a násilim, mezi pravdou a lŽÍ, mezi světlem a tmoů-: Vrhli 
jste se do náruče Francie. 

Nedaleko odtud ... staré 
francouzské území, které nám 
bylo vyrváno jako kus z těla 
našeho, očekává též ono od 
vítězství našich vojskodměnu 
zasvou věrnostasplněnísvých 
nadějí. Den, jenž vzejde nad 
osvobozeným Alsaskem-Lot
rinskem, osvítí novým papr
skem všechny zmučené náro
dy. Jděte do boje ... a vbrzku 
uvidíte na obzoru první pa
prsky této záře." 

Po řeči presidentově za
zněla z hrdel šesti tisíc česko
slovenských vojáků mohutná 
píseň" Bývali Cechové"a poté 
složili dobrovolníci - důstoj
nícis vytasenými šavlemia vo
jácise zdviženými prsty svých 
pra vic - sla vnou revoluční pří
sahu českoslovemkjch vojsk) kte-

Praporčík Kleillberger 

s praporem 2I. čs!. pluku, darem města PaNže. 

ro II předčítal kapitán Husák: "My vojáci revolučního vojska, utvo
řeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme navždy pouta, jež 
nás vázala k Habsburkům a k říši rakouské, vzpomínáme křivd 
dodnes nepomstěných od staletí a před svým drahým národem, 
nyní zastoupeným, Ceskoslovenskou národní radou skládáme tuto 
slavnostní přísahu: 

Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám 
jako lidem i jako Cechům a Slovákům nejvýš svato, přisaháme, 
že budeme bojovati po boku svých spojenců proti všem našim 
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nepřátelům do té doby, dokud naše země české i slovenské nesply
nou v samostatnva nezávislý stát československý, dokud národ náš 
v našich zemícl; nebude úplným pánem svýcl; osudů. 

Jako věrní bojovníci, nesou ce ve své krvi dědictví našich slav
ných dějin a vždy jsouce pamětlivi nezapomenutelných hrdinských 
činů našich národních mučedníků i našich husitských vojevůdců, 
slibujeme býti jich důstojni, nikdy z boje neutíkati, nijakému ne
bezpečí se nevyhýbati, rozkazů svých náčelníků poslouchati, své 
prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých 
okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdávati, bratr bratra. 
milovati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati a za svobodu 
vlasti své vše i život položiti. Bez jakéhokoliv nátlaku, svobodně 
rozhodnuti tak dle této přísahy budeme jednati!" Defilé dobrovol
níků před slavnostními hosty a návštěvou těchto v leženi česko
slovenských vojáků skončil tento významný den. 

V pozadí Pichonova prohlášení z 29. června 1918 měla účast 
presidenta francouzské republiky na slavnosti v Darney jakož i jeho 
řeč velmi závažný význam politický. " Jisto jest, jak konstatuje ve 
svých pamětech dr. Beneš, že francouzská vláda po projevu pre
sidenta republiky Poincaréa v Darney a po Píchonově dopisu fak
ticky uznávala existenci našeho státu a s ,Národní radou' jednala ve 
formálním postupu jako s československou vládou de facto." Poli
tický význam obou událostí byl znamenitě zvýšen tím, že se hned 
v zápěti, 1. července 1918, připojil k nim jménem anglické vlády 
ministr zahraničních věcí Lord A. J. Balfour telegramem tohoto 
znění: "Vláda jeho Veličenstva přeje si připojíti se plně k citům, 
vyjádřeným tak obdivuhodně v řeči presidenta Republiky. Ode
vzdání praporu při dnešní slavnosti jest více než zajímavou udá
losti vojenskou a netýká se pouze Cechoslováků. Má význam poli
tický daleko většího dosahu, neboť representuje etapu ve velkém 
zápase za svobodu a bezpečnost malých národů, a to zvláště těch, 
kteří ve všech částech rakousko-uherského mocnářství žijí pod ty
ranstvím cizí menšiny. Tato veliká věc zajímá všechny Spojence, 
a my se těšíme myšlenkou, že po jejích boku se octnou nejen Ce
choslováci, nýbrž také Jihoslované a Poláci, bojující statečně za 
věc svobody." 

UZNÁN1.,NÁRODNfRADY"FRANCI1 

Tyto úspěchy československého zahraničního odboje dovršo
valo pak prohlášeni vlác[y Spojenjch států a!JJerickjch Z 28. června I9I8, 
kterým se činil rázný konec ilusím Vídně a rakousko-uherských 
úředních kruhů vůbec, snažících se vykládati zmíněný projev za-

Prapor 22. fd. pluku Jla pochoduPaHží při národním francouzském svátku I4. července IýIJ. 

hraničního sekretáře R. Lansinga z 29. května 1918 ve prospěch 
habsburské monarchie. Prohlášení z 28. června, o jehož vydání se 
zasloužil, jak ještě uvidíme, především Masaryk, bylo stylisováno 
krátce, zato však rozhodně: "Po prohlášeni vlády Spoj ených států, 
uveřejněném dne 29- května 1918 a vztahujícím se k národním po
žadavkům a k otázce osvobození Cechoslováků a Jihoslovanů, 
úřady německé a rakouské i činitelé, sympatisující s těmito moc
nostmi, pokoušely se zbaviti tuto deklaraci jejího skutečného smy
slu. Aby v těchto otázkách nevzniklo nedorozumění, státní sekretář 
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dnes prohlašuje, že postup Spojených států znamená, že všichni čle
nové slovanské ras] musí bjti típlně osvobozmi ze jha rakouského." 

Vše to bylo známkou, že se vývoj událostí, vzbuzených svě-
tovou válkou, kvapem dovršovala že se konečné rozhodnutí rychle 

blížilo. Nelze za
pomínati ovšem, 
že úspěchů, které 
nyní v několika 
málo dnech spad
ly na oko snadno 
jako zralé ovoce 
do klína" Cesko'
slovens ké národ
ní rady", bylo 
dosaženo teprve 
ponadlidskéane
umdlévající práci 

Odchod českosloveJlskjch dobrovolllík;} Z Damej na a/saskoufront!J. vůdců českoslo-
__ . venského zahra-

ničníhoodboje, T. G. Masaryka, dra Beneše a M.R. Stefánika, jimž 
po bokustál věrně nepatrný hlouček československých zahraničních 
prac?vníků a několik vzácných jednotlivců z dohodových zemí, j e- . 
J1~h~ ~1.alý počet vyvažoval však zápal přátelství pro porobený národ. 
Y-Ideh Jsme v dřívějších kapitolách aspoň v nejhlavnějších rysech, 
J~k tato hrstka pod vedením velké trojice začala r. I 9 I 5 své zdán
hvě beznadějné dilo. Nikdo téměř z rozhodujícichstátníků Dohody 
neznal te!1dy ani jména Cechů a Slováků, tím méně pak jejich 
postavem a krutého osudu v Rakousku- Uhersku i jejich touhy po 
svob?dě. Nenápadnou, ale tím účinnější, protože veskrze čestnou, 
pO~tIYOU a nepodplatitelnou soustavnou činností propao-ační rozsé
vah revoluční pracovníci po spoj eneckých zemích znár:ost o česko
sl?v~nském národu, odráželi nezvratitelnými důvody a neochvěj
nyml doklady podezíravost nevědomých a nevlídné útoky přátel 
Rakouska- Uherska a potlačovali nepřátelské snahy propagandy 
rakouské, snažící se zničiti rozličnými nekalými prostředky účinky 
československé revoluční práce. J 

. j 

I 

I 
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I 
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Jejich pevnou oporou bylo arci dobrovolnické hnutí mezi 
Čechoslováky dohodových zemí a zvlášť pak mezi zajatci, které 
rozhodně a nepopěrně potvrzovalo vůli a touhu národa doma po 
osvobození a samostatnosti. Dík tomu a zachovávaje čestnou jakož 
i sebevědomě mužnou Masarykovu 
zásadu o finanční nezávislosti českoslo
venského boje za svobodu na jakékoli 
hmotné pomoci; byť by přicházela i z 
rukou nejpřátelštějších, probojová
val se československý zahraniční od
boj k sympatiím čim dále tím většího 
kruhu dohodové veřejnostia posléze 
i mnohých spojeneckých státníků, 
na prvním místě velkodušné Fran
cie. Od sympatii a mravních záruk 
směřovalo pak jeho úsilí k dosažení . 

KretlZ2J)ald (Alsasko) ,polní dráha. 

záruk politických a právních. Přechodem k nim bylo vybudování 
samosprávných revolučních československých armád ve státech 
Dohody, které se staly pak opět svými vojenskými činy důležitou 
podporou československých snah politických. 

S druhé strany pak k témuž přispíval zahraničnímu odboji ne
~álo i odboj domácí, který zase byl podstatně posílován úspěchy, 
JIchž se postupně dodělával odboj zahraniční. Revoluční projevy 
domácího odboje, Tříkrálovou deklaraci počínajíc, byly skvělým 
potvrzením jednomyslné vůle československého národa po vy
proštění z nadvlády Habsburků a ze svazku rakousko-uherské 
monarchie a potvrzovaly, že vůdcové zahraničního odboje jsou 
vskutku mluvčími a zástupci celého národa. Ostatně byla mezi 
zahraničním a domácím odbojem nejen co nejužší souvislost věcná; njbrž 
i neustálé dorozumívání a dohoda jak o prostředcích; tak o cíli. Ceskoslo
venská revoluce proti Rakousku-Uhersku byla jen jedna a bla jednotná. 
Dík všemu tomu, zaujala v p~lovici roku 19I8 československá 
otázk~ mezi otázkami nové úpravy Evropy první místo a její řešení 
v radikálním smyslu československého odboje bylo neodvratné; 
československý národ vnutil výše naznačenými prostředky svou 
vůli Dohodě. 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 63. 993 
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Dosah událostí Z 29, a 30. června 1918 projevil se i na venek 
velmi záhy. Dne 4. července 1918, při oslavě amerického státního 
svátku "Den n!:závislosti" v Paříži, byl po prvé mezi spojeneckjmi pra
pory vztyčen i prapor českoslovt1Jskj a na úřední slavnosti bylo vy
kázáno pozvanému dru Benešovi místo, které podle mezinárodních 
zvyklostí příslušelo zástupci samostatné vlády československé. 
A ~tejně bylo tomu i o čtrnáct dní později, I4. července I9I8, při 
oslavě národního svátku francouzského. Této poslední slavnosti 
se účastnil s jinými oddíly spojeneckých vojsk i jeden prapor česko
slovensky, který byl nadšeně pozdravován pařížským obyvatel
stvem a svým držením budil nejlepší dojem. Slavnostní defílé se 
konalo v očekávání blízkého obratu na západním bojišti. Poslední 
německý útok, směřující na Paříž, v níž bylo v těchto dnech slyšeti 
silnou dělostřelbu s fronty, sotva osn;;tdesát kilometrů vzdálené, vy
vrcholoval. Němci byli u konce svých siL 

V té době byl 2I. československj pluk, který třetího dne po slav
nosti odevzdání praporu a složeni přísahy vytrhl z Darney, již na 
bojišti. Byl mu vykázán jako části 53. francouzské pěší divise úsek 
na alsaské frontě) ležící na německé půdě přímo proti Mylhúzám. 
Terén krajiny byl hornatý a hustě zalesněný. Severnější část česko
slovenského úseku s opěrným bodem Aspach-le-Haut byla po
měrně klidná; zato 1ižnější část kolem Kreuzwaldu byla nebezpeč
nější a přibližovala ~e více k dob!e vybudované něme~ké)~~sici~ 
bránící postupu na Mylhúzy, ale 1 tak byla mnohem kl1dneJsl nez 
byla velká část ostatních úseků západního bojiště. Méně živá alsaská 
fronta byla československým dobrovolníkům přiřčena úmyslně, 
aby si nejprve za příznivějších podmínek uvykli v záko12ech, ~? 
nichž vstoupili 9. července 19I8. Nechybělo ovšem am tu pn
ležitosti prokázati vojenskou pohotovost a bojovnou odhodla
nost a dobrovolníci 2 I. pluku osvědčili tyto vlastnosti několikráte. 
Vyznamenávali se především v drobnějších, ale při tom často 
velmi prudkých bojích s německýmí hlídkami, které s úspěchem 
odráželi. 

K první takové prudší srážce s Němci došlo již 16. července a 
od této doby se počaly uniformy československých legionářů, na 
nichž namnoze již četná vyznamenání ruská a srbská výmluvně do-
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kazovala předchozí chrabrost, plniti také francouzskými voj e~
skými řády a dekoracemi. Na jižnější část úse.k~ u Kre~zwal(j.Jf) 
která by la častěji ostřelována granáty, naplněnýmI Jedovatym ply
nem, podnikli dokonce Němci 
I 2. srpna prudkj noční útok, jenž 
však byl dík bdělosti dobro
volníků hladce odražen. Teh
dy také dva padlí dobrovol
níci 21. pluku, z nichž sym
bolickou náhodou jeden byl 
Cech a druhý Slovák, zahájili 
čestnou řadu obětí na živo
tech, které položila čsl. armá
daza svobodu své vlastina pů
dě Francie. Když pak Němci 
seznali, kdo jest jejich protiv
níkem, pokoušeli se působiti 
rozvratně na Cechoslovákv 
svou lživou propagandou ~ 
metali do československých 
zákopů v prázdných graná
tech tyto pracně sestavené 
"české" letáky: "Ceši a Slo
váci! Obětivelkimpodvodem 
krvácíte pro FrancouzeaAn
glíčany. Všichny milujete do
mova chcete se zas navrátit, 
složte všichni z braně a pojte 
knám všichni, bertesypříklad 
s kamařádů, kteří před něko-
líka dnima slavňe knám při- Maršál Foch. 

šly žádnímu se neubHžilo ani 
ubiížitse nebude žádnimu dm nejmenším. Budtemoudrineš bude 
pozdě." Tento ~aivni pokus odbyli dobrovolníci humoristicky. 
Opravili několikletáků červenou tužkou as klasifikaci: "Korrigiertl 
GenUgend" ("Opraveno! Dostatečně") poslali je Němcům zpět. 
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K pokusu o vzpomenutou propagandu Němci se uchýlili, když 
se přítomnost Ceskoslováků na bojišti uplatnila zvlášť důrazně. 
Stalo se tak útokem, jejž v noci 20. srpna I9I8 podnikli českoslo
venští dobrovolníci na přání velitelství alsaské armády, aby získali 
německé zajatce, jejichž zpráv bylo by užito k zamýšlenému fran
couzskému útoku na Mylhúzy. O podobný výpad na témže místě 
se pokoušeli sami Francouzi již v únoru r. 1918, ale přes pečlivou 
předchozí přípravu s nezdarem. Nyní byl provedením tohoto ob
tížného úkolu pověřen 2 I. československý pluk. K podniku, jehož 
podrobnosti určil a řídil poručík Pán, přihlásilo se dobrovolně 
množství vojáků, z nichž byl potřebný počet určen výběrem a 
losem. Noční v)Tpad vybraných sedmdesáti dobrovolníků, podporo
vaný přesnou střelbou kulometného oddílu poručíka dra Klouc(y 
skončil naprostým úspěchem. Zamýšlené překvapení německých 
posíc se podařilo a po krátkém boji ručními granáty byla německá 
posádka zákopů buď pobita nebo uprchla; do československých 
rukou padl jeden německý kulomet a i jiná výzbroj a především 
bylo dosaženo hlavního cíle výpadu, dvou německých zajatců. Po 
necelé hodině vrátili se všichni dobrovolníci bez nejmenší po
hromy do svých zákopů. Vůdce výpravy poručík Pán byl ihned na
vržen velitelem 53. pěší divise generálem Guilleminem k vyzna
menání řádem Cestné legie. 

Na alsaské frontě pobyl 2, 1. pluk více než dva měsíce. V polo
vici září měl odejíti na odpočinek a býti vystřídán 22. plukem, 
jenž byl připraven v záloze převzíti jeho posice. Místo toho však 
byly oba pluky s celou 53. pěší divisí určeny pro nový boj, tento
kráte uprostřed hlavního zápolení. Bylo to v době, kdy nadcházel 
rozklad německé vojenské moci, kdy se přibližovala úplná ně
mecká porážka. Obrat dostavil se, jak před chvíli bylo pozname
náno, v červenci r. 1918. Siroce založená německá ofensiva, zapo
čatá poslednimisilami 21. března 1918, ztroskotala posléze na Marně 
a připravovaný německý úder na hlavní město Francie byl odvrá
cen. V červenci r. 1918 přešla iniciativa boje pod obezřetným ve
dením generála a posléze maršála Foche do rukou spojenecké ar
mády francouzsko-britské, v níž se čím dále tím více také uplat
ňovaly svěží a zdatné posily americké. Maršál Foch nepopřál nad-
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míru umdlenému německému vojsku ani chvíli oddechu. Neustá
lými útoky podél celé fronty, které znemožňovaly Němcům sou
střediti na ohrožená místa větší počet obránců, bez přestávky zne
pokojoval Foch německou armádu, hledaje zároveň místo, kde 

Pochod tesko.rlovenské brigády Champagnl. 

by bylo možno prolomiti nepřátelské linie. Tohoto důrazného 
tlaku, jehož účinnost byla znamenitě podporována novými tech
nickými válečnými prostředky spojeneckých vojsk, jmenovitě 
tanky, německá armáda nesnesla a jala se krok za krokem ustupo
vati, kladouc však i při tom tvrdošijný odpor, jenž si vyžádal na 
obou stranách velikých obětí. Porážka Německa se však jasně a 
bezpečně rýsovala na obzoru, třebaže panovalo ještě přesvědčení, 
že konečná rána bude Německu zasazena až na jaře r. 1919. 

Změnu fronty a vyhlídku na účast na hlavních bojích s Němci 
přivitali českoslovenští dobrovolníci s radostí, toužíce po pEle" 
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žitosti, aby mohli vyniknouti. Dne 16. září 1918 byl zahájen odchod 
obou českoslovens~'Ých pluků od MylhúZ a zakrátko odvážely je vlaky 
k severu, do Champagne. Tak se téměř po čtyřech letech octla 
československá brigáda v oblasti, kde zahajovala svůj boj setnina 

SoJ1tme-P)', tábor čsl. dobrovolník!;' 

"Na zdar", a stala se důstojnou její pokračovatelkou, dovršujíc 
slávu československého vojenského jména na půdě Francie, zname
nitě počínající r. 1914. Původně se tu měla čsl. brigáda ve svazku 
páté francouzské armády účastniti připravovaného průlomu ně
mecké fronty uRemešea ke konci září byla poslána do bitevní čáry. 
Leč k chystanému podniku nedošlo, poněvadž Němci ustoupili. 
V zápětí pak byla brigáda převezena vojenskými automobily přes 
zpustošenou Remeš na jihovýchod odtud do Somme-Py} kde byla 
přidělena čtvrté francouzské armádě, jíž velel slavný francouzský 
hrdina, jednoruký generál Gouraud. Zde po několik dní setrvala 
v kraji, strašlivě Němci zpustošeném, v záloze. 
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Dne 14· října 1918 nastoupil odtud 2I.plukpochod do bitevní 
linie a o dva dni později Převzal úsek mezi městem Vouziers a farmou 
Fonteni!le na levém břehu řeky Aisny; 22. pluk byl umístěn nej
prve v okolí Chaumontu (srov. přiloženou mapku), ale 20. října se 
octl v bitevní čáře 
také on. Oběma 
plukům velel plu
kovník Philippe, 
i ebož dočasným 
sídlem se stala 
vesnice Grivy
Loisy. Německé 
obranné posice, 
tak zvaná lini e 
Brunhildina, kte
ré německé veli
telstvi připravilo 
již dlouho před 

tím, byly silné. 2I.é.rI.plukvzákopechuReme.ře(Hermanville). 
Rozkládaly se na 
úpatí pohoří argonnského na pravém břehu řeky Aisny a byly 
jejím to.kem a údolím chráněny Ze předu. V tomto postavení tvo
řila čsl. brigáda součást 53. francouzské divise, která by}a ve svazku 
9· armádního sboru čtvrté Gouraudovy armády. Ukolem celé 
divise bylo útočiti a postupovati směrem k místům Les Al1eux aLe 
Chesne. V tomto útočném plánu bylo československé brigádě 
určeno překročiti v okolí farmy Echarson kanál a řeku Aisnu a 
zmocniti se útokem koty 99 jakož i obsaditi vesnici Terron. 

Boj s Němci v těchto končinách počal 18. října a německé 
vojsko kladlo neočekávaný silný odpor. Dne 20. října Přešli Cecho
slováci přes rozvodněnouAisnu a první prapor 2I. pluku (jeho velitelem 
byl major Husák) obsadil Terron) jenž byl dobyt předtím 319' fran
couzským plukem, a území mezi Terronem a Aisnou. Současně 
pak Němci útočili na město Vouziers a zatlačili francouzské oddíly 
téměř až k Aisně, takže Francouzům byl na pomoc vyslán 22. čsl. 
pluk od Chaumontu. Druhého dne ráno, 2I. října)podnikly německé 
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sbory prudký útok na Terron, obsazený Cechoslováky. První útok ně
mecké přesily se nezdařil a teprve při druhém útoku byly česko
slovenské oddíly přes houževnatý a hrdinný odpor nuceny ustou
piti k farmě Macquart a dočasně vydati Terron Němcům. Vzápětí 
spěchaly přes Aisnu na pravý břeh roty prvního praporu, které do 
boje dosud nezasáhly, a s nimi kulometný oddíl poručíka Matičky) aby 
pomohly svýmsoudruhům odčiniti neúspěch. Hned nato, ještě do
po] edne 2 I. říj na, přešel první prapor 2 I. pluk.u k protiútok.u. 

" Jakmile celý prapor, "vypravuje R. Kadlec, "složený ze dvou 
rot pěších, Vlasákovy a Plívovy, a z kulometné Matičkovy, přešel 
na druhý břeh a připravil se k útoku, nastala chvíle největšího na
pětí a nejvyššího vojenského úsilí. Nepřítel, který dobře mohl pře
hlédnouti ze své výšinové posice vše, co se na naší straně dělo, 
správně rozpoznal úmysl našich jednotek a odpověděl naň velmi 
prudkým dělostfeleckýmohněm, kterým kryl přístupy do vesnice, 
a střelbou kulometů, kterou obstřeloval postupující řetězce našich 
hochů. Byla to krutá zkouška pro ně, když musili pod silným zbě
silým nepřátelským ohněm procházeti dělostřeleckou baráži a když 
v jedinečném napětí vší vůle a nepřekonatelného vzplanutí svých 
vlasteneckých duší postupovali s nezadržitelným úsilím do vesnice. 
Zběsilá německá obrana nemohla zabrániti našim útočícím vojá
kům, aby po krátkém, velice prudkém bojí nevnikli do Terronu 
v 15 hodin odpoledne, odk,~dž poslední přemožené a rozbité zbytky 
německých vojáků prchaly pod tlakem našeho útoku severními 
východy a šíleným kvapem stahovaly se k svému východisku v zá
kopech na kotě 124 a 161. Do vesnice vnikli se svými rotami po
ručíci Plíva a Matička a po krátkém uspořádání svých útočných 
oddílů organisovali spolu ihned obranu dobyté posíce. To mohlo 
býti nejúčinněji vykonáno postavením silných bojových skupin, 
opatřených lehkými a těžkými kulomety, které byly utvořeny 
z promíšených mezi sebou vojáků rot na severním a severovýchod
ním okraji vesnice a u všech vchodů, kterými mohl nepřítel vnik
nouti do Terronu při novém útoku, o kterém nikdo nepochybo
val." Vskutku pak seNěmci pokusili několikráte znovu dobýti Ter
ronu, vesměs však s naprostým neúspěchem. Mstili se aspoň tím, 
že soustředili na Tetron prudkou dělostřeleckou a kulometnou 
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pal~u a út?ky aeroplánů. Terron, jehož obhajoba a opětné dobytí 
vyžadalyslOvšem bolestných ztrát na životech, zůstal pevně včesko
--lovenských rukách. 

Také ostatní části 2 I .pluku pro kázaly chrabrého bojo vného ducha. 

Bojiště u Terronu. 

Druhý prapor byl umístěn v zákopech u vesnice Vri:{')! kde za 
prudké německé dělostřelby chránil přechody přes Ais~u a po
~áha~ franco~z~kým ženitnívm odd~l,~m stavěti a opravovati mosty 
pres reku~: Tretl pr~po~ presel 23. tlJna z Vrizy do vsi Vant/y, jejíž 
obranu prevz.al a.s uspechem vedl přes ustavičné německé útoky. 

Pokryly-ll bOJe o Terron slávou 21. pluk československé bri
g~dy, osvě~~il současně nemenší hrdinstvíaodvahu 22. pluk u Vou
zzers. Prvm Jeho prapor byl v noci na 22. říina umístěn nedaleko 
Chestres a druhý prapor u Croix de la Chapog;ieres úkolem zmocnit 
se tohoto místa jakož i části lesa mezi ním a farmou Le Petit Ban. 
Hned n~to se stal druhý prapor předmětem zuřivého německého 
út,oku, Jenž byl někollkráte opakován, ale skončil vždy přes ne
vyhodnost československých posicí nezdarem. K večeru 22. října 
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přešel pak druhj prapcr 22. pit/ku sám k protiútok.uj jehož prud
kosti překvapení Němci neodolali a přes svůj houževnatý odpor 
byli donuceni FO boji muže proti muži u~oupiti. Do českosloven
ských rukou padlo množství německých zajatců s několika dů-

stojníky jakož i vá
lečného materiálu 
a zejména pevný 
opěrný bod, v nějž 
byla vybudována 
jarma Le Petit Ban. 
Potomní německé 
pokusy odčiniti 
tento značný ne
úspěch zcela ztros
kotaly. 

Tak z původ
ních posic pro bila 
se československá 
brigáda za nema- Vot/zim po bombardOl'ání. 

lýchobtížína pravý 
břeh řeky Aisny a vytvořila od Terronu přes Vandy, Croix de la 
Champogniere a farmu Le Petit Ban až k svahům severně a se
verovýchodně od Chestres novou frontu. Nové postavení česko
slovenské brigády bylo velmi nebezpečné, poněvadž Němci ovlá
dali všechny okolní výšiny, odkudž mohli přesně říditi ničivou 
dělostřelbu na československá postavení, a v zádech českosloven
ské brigády byla rozvodněná Aisna, přes niž přechod po chvatně 
vybudovaných a německým ostřelováním stále ničených mostech 
byl velmi nesnadný. Nebezpečí tohoto postavení zvyšovalo pak 
to, že Němci vynakládali všechny své sily, aby se na tomto místě 
udrželi, jak patrno z četných útoků, které podnikali se silnými 
a čerstvými oddíly. Leč českoslovenští dobrovolníci přes tyto kraj
ně svízelné poměry nejen splnili úkoly, které jim byly přiřčeny, 
a dokonce je překročili, nýbrž jich také plně obhájili. Právem 
jsou nazývány boje u Terrronu a Vouziers Zborovem jrancouské legie} ač 
ovšem po technické stránce byly mezi způsobem válčení na západ-
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ním a východním bojišti podstatné rozdíly. Společným rysem byla 
bezpříkladná chrabrost a neomezené hrdinství dobrovolníků, vy
plývající ze žhavé touhy osvoboditi vlast. 

Bylo přirozeno, že znamenité úspěchy 21. a 22. pluku byly vy
koupeny bolestnjJJtiobětmi. Za desítídenní 
účasti československé brigády ve vra
žedném boji padlo skoro 200 dobrovol-
níků (z toho 9 důstojníků) a raněno bylo 
na 900 dobrovolníků. Mezi padlýp1i byli 
mnozí, kteří bez úrazu před tím bojo
vali na soluňské frontě, zejména podpo
ručík lvliloš lVurm a poručík Jan Martínek. 
Tento padl právě v den, kdy se převra
tem v českých zemích naplňoval účel 
boje československých revolučních 
armád, kdy se z krve československých 
dobrovolníků obnovovala a dovršovala 
samostatnost československého národa. 

V noci s } o. na } I . Njna I9 I g byla česko-
Chestres, vchod na hřbitov dobrovol- slovenská brigáda za doprovodu prudké 

níků 22. čs/.pluku. německé dělostřelby, která si vyžádala 
ještě několik posledních obětí, staŽ811a 

s fronty a poslána na oddech. Její hrdinství ocenilo po zásluze vrchní 
velitelství spojeneckých vojsk v denním rozkaze: "Pod rázným a 
obratným vedením plk. Philippa čs. pluky Č. 21. a 22 podaly důkaz 
nejkrásnějších vojenských vlastností v bojích od 19. do 25. října 
východně od Vouziers. Rozhodné v útoku, úporné v obraně, neo
chvějné v nejprudší dělostřelecké palbě, dostály skvěle úkolům 
jim svěřeným a uspokojily v každém ohledu své vůdce." 

lIHsteJJt oddechu československé brigády stalo se okolí vesnice Hau
vinné) bezprostředně za frontou, s níž až sem zaléhal hukot děl. Ač jíž 
i en několik málo dní oddělovalo německou kapitulaci a německé 
doznání úplné prohry války, přece ještě v prvních dnech listopa
dových r. 1918 byl boj na všech stranách v plném proudu. Ně
mecké oddíly kladly stále houževnatý odpor a ustupovaly jen 
z donucení krok za krokem s francouzské púdy, která po yke než 
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čtvřletém zběsilém válčení přetékala krvi národů celého skoro 
sv"ěta. Třebaže doma už vesele vlily v podzimním větru prapory 
svobodv a Rakousko- Uhersko se nenapravitelně rozpadávalo y tro
skl', zd~ na západě nebylo stále ještě určitosti, zda gigantickézápo
le~í jest vskutku u 
konce. Nebylo tu
díž také na počátku 
oddechu českoslo
venské brigády jis
to, zda se ještě ne
vrátí na bojiště. 
V několika dnech 
však při bývalo 
známek, že konec 
strašlivé války jest 
opravdu blízek. 
Nicméně \ krvavý 
zápas potival až do 
posledníhodnesvě
tové války, do 11. 
listopadu r. 1918, 
kdy zástupci pora
ženého Německa 
podepsali ve vlaku 
maršála Foche pod
mínky příměří. Ra
dostné díkůvzdání 
se vydralo z hrdel 
zmučeného lidstva. Ú čink)' néIllBcké,tlelb)' ve frafF/JUzskéI1111lěsfě. 

Tři dni před ka
pitulací Německa, 
v pamětní den nešťastné bitvy bělohorské g.lťstopadu I91S, konala 
se v Hauvinné slavnostní přehlídka československé brigády generálem Gou
raudťlJjJ k níž se dostavil z Paříže v čele československé delegace také 
dr. B811eš, od 14. října již ministr zahraničních věd československé 
vládl'. Bvla to oficielní osla'n;l československého hrdinství a vítěz-

.; J 
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stVl jakož i radostné potvrzení, že cile československého odboje 
bylo plnou měrou dosaženo. Generál Gouraud uvítal dra Beneše 
v domě, v němž před nedlouhým ještě časem prodléval cisař 
Vilém II. a odtud sledoval německý postup na Paříž. Nyní 
v témže domě jednoruký hrdina francouzský, jenž svými skvě
lými vojenskými schopnostmi nemálo přispěl k vítězství Dohody, 
pronášel vřelý přípitek na vítězství, jehož Cechoslováci dobyli 
po boku Spojenců na všech třech světových bojištích, vítězství, 
které po třistaleté porobě přineslo československému národu svo
bodu. Odpoledne se konala slavnostní přehlídka, při niž generál 
Gouraud vzdal poctu praporu 21. pluku a tak i mrtvým, kteří 
pod nim položili své životy, a vyznamenal řadu československých 
důstojníků a vojáků francouzským válečným křížem s palmou. 
Nato dr. Beneš oznámil vojsku převratné události z posledních 
dnů, o nichž bude tu ještě vypravováno, zejména pak provedení 
převratu v československých zemích a rozhodnutí Spojenců, aby 
se československá brigáda připravila k odjezdu do vlasti, kde by 
pomohla utvrditi vítězství československého odboje. Vskutku pak 
brzy nato odjížděly oba pluky československé brigády s bojiště 
do známého a milého městečka Darneye a Attigny, kde se chy
staly na cestu do otčiny. V téže době se dokončila také organisace 
23· pluku v Cognacu, jenž na francouzské půdě do boje nezasáhl, 
a v Jarnacu se tvořil pluk čís. 24. 

Skončení bojů československého vojska na francouzském a ital
ském bojišti a nové úkoly v osvobozené vlasti oznámil též _Masa
rykův )Jrozkaz československJm ar!JJddám{{ ze dne 4. listopadu 19 I8 , 
jenž ocenil také hrdinské dílo dobrovolníků pro svobodu vlasti; 
"Neochvějná víra ve svobodu, rovnost a spravedlnost, živená v nás 
těmi nejušlechtilejšími tradicemi našich předků, přivedla náš 
československý národ k rozhodujícimu okamžiku y jeho dlouhém 
zápasu. Rakousko-Uhersko, dávno Německem zotročené, hroutí 
se nyní a patří už jen neslavné historii lidstya; imperialistické Ně
mecko, založené na nási1i, jde vstříc svému zaslouženému trestu. 
Společnému úsilí většiny národů podařilo se poraziti pangermán
ský výboj. Ceskoslovenský národ jest hrd, že pochopil význam 
tohoto zápasu a postavil se okamžitě na stranu Spojenců. Podíl, 
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který jsme přinesli vítězství demokracie,ačkoliy nebylz největších, 
měl účinný vliv na rozhodnuti, jak Spojenci vděčně přiznávaj l. My 
jsme dali Rakousku- Uhersku smrtelnou ránu, bez nás Rakousko
Uhersko nemohlo existovati. My byli boto'yi přinésti oběti a byli 

Českoslovenští dobrovolníci oc1strmlují s trati překáŽky, způsobené bolševiky (Šá!ja). 

jsme přesvědčeni, že prorocká slova Komenského se vyplní. N eni 
času nyní k tomu, abychom soudili, komu přináležÍ největší zá
sluha: jest jasno každému, že jen společným úsilím celého národa 
mohli jsme dosáhnouti vítězství. Dobrovolník, přinášejíci svůj 
život, jako matka, umírajíci hladem se svými dětmi, učinili svou 
povinnost. Ceskoslovenský stát není více krásným snem, nýbrž 
jest skutečnosti. Tato skutečnost staví nás před nový a snad ještě 
těžší úkol: musíme zbudovati příkladnou demokratickou správu 
v našem novězrozeném státě. Svoboda ukládá velké zodpověd
nosti, zodpovědnosti nezištné práce pro celý národ a lidstvo 
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o Vy, y br~t!i ,dobrovolníc~ česk?s:~;:enské armády, podali jste 
dukaz, ze nas narod dovede I za nc)tezsIch okolností pracovati sou
s:ayvně a organicky. Vaše činy zaručují, že svoboda, vykoupená tak 
tezkou c:nou, neza~lyn.e, nýbrž že bude ještě posílena a že v řadě 
s,:"obodnych, demokrat1ckýcha pokrokových národů náš národ za
:-:qme místo čestné. Vy, bratří, kteří jste bojovali na francouzské a 
ltalské frontě, budete brzy čeliti novým úkolům doma. Vaši bratři 
dobrovolníci v Rusku a Sibiři mají ještě těžší úkol Vás, ježto se 
nebudou moci vrátiti domů tak brzo, jak by si přáli, avšak touto 
ob~ti posílíte posi~i našeho národa na mírové konferenci. Však Vy 
nejste zapomenutI, my myslime na Vás a pracujeme pro Vás. 
Buďte ujištěni, že Spojenci Vám pomohou v Rusku. Musíme vy
držeti do konce." 

T. G. MASARYK V AMERICE. 

UZNANí ČECHOSLOVÁKů ANGLIí ZA SPOJENECK'Y NÁROD 

9. SRPNA I9 I8 . 

PROHLÁŠENí SPOJEN'YCH STÁTů AMERICK'YCH 

Z 2. ZÁŘí I9I8 

P,:vní oddílMasarykovycesfJ! zRuska doAlJterikYJ cesta z Moskvy do 
Vladlvostoku, na kterou se Masaryk vydal večer 7. března 1918, 
trvala pro nepořádky na sibiřské železnici plné tři neděle a poskytla 
tak Masarykovi dosti času k dopisování knihy "Nová Evropa". Dne 
1. dubna dojel konečně vlak do Vladivostoku, kde však Masaryk 
byl nucen pro rozličné překážky upustiti od svého původního 
plánu jeti odtud do Ameriky přímo a rozhodl se k cestě přes Ja
pomko. Ještě 1. dubna vsedl na Mandžuskou dráhu a přes Char
bln a Mukden projel celou Koreu až do přístavního města Fusanu, 
odkudž se po lodi přeplavil do Japonska; 8. dubna byl v Tokiu. 
Masaryk opouštěl půdu ruské Asie pod dojmem dvou příznivých 
zpráv, které platily odchodu československého armád~ího sb~ru 
z Ruska, pod dojmem československého vítězství nad Němci 

1008 

1Y1ASARYK V AMERICE. ČECHOSLOV~I, ANGLIE A AMERIKA 

U Bachmače a smlouvy, uzavřené s ústřední vládou sovětů v Mo
skvě o nerušeném odjezdu Cechoslováků z evropského Ruska na 
Sibiř ~ d.o Vl.adivostoku. V Tokiu vstoupil ihned ve styk s vysla
nectvlml spoJ eneckých států, kde se teprve podro bnějí dověděl, co 

Ce.ikoslOVe!1skj obrněný vlak "Orlík" l1a Sibiři s posádkou. 

se děje v Evropě; mezi novinkami byla i řeč Czerninova z z. dubna 
r. 1918, hrubě útočící též na Masarykovu osobu, a kongres potla
čených rakousko-uherských národů v Rímě. Na žádost amerického 
vyslance vypracoval Masaryk memorandum pro presidenta Wilsona 
o stavu Ruska a bolševismu a japonskému ministerstvu zahranič
ních věcí předložil žádost, aby Japonsko poskytlo pomoc českoslo
venskému armádnímu sboru při jeho přepravě z Vladivostoku do 
Evropy. Po čtrnáctidenním pobytu v Japonsku vstoupilzo. dubna 
M~saryk v Jokohamě na loď, která ho bez úrazu převezla přes 
TIchý oceán na americkou půdu, do kanadského přístavu Vancou
veru. Devítidenní plavba za příznivé pohody poskytla mu pří
ležitost k rozjímání o vykonaném dílu a k plánům o dalším po
stupu. Masaryk vstupoval na půdu Ameriky v nejdůležitějším ob-

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 64. 
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dobí spojenecké politiky za světové války, kdy se dokonával její 
konečný obrat v duchu světové demokracie a hlavního jejího 
článku o právu sebeurčení všech národů. 

Již do Vancouveru dostavili se mnozí krajané, aby uvítali ve 
své nové vlasti vůdce československého odboje, jehož jméno bylo 
za války vyslovováno s úctou a láskou též množstvím Cechoslo
váků amerických, z nichž leckteří znali, jak už zmíněno, Masaryka 
osobně od dřívějška, z jeho amerických přednášek. Zejména pak 
ho očekával K. Pergler, který byl určen za Masarykova sekretáře a od 
něhož byl Masaryk za pětidenní cesty železnicí z Vancouveru do 
Chicaga podrobně informován o poměrech mezi ame-rickými Ce
choslová ky jakož i o veřejn ých amerických poměrech vůbec. Cesta 
byla přerušena nakrátko jen v městě St. Paul, kde byl Masaryk 
uvítán předáky československé Ameríky, předsedou "Ceského 
národního sdružení" drem L. Fisherem, předsedou "Svazu čes
kých ka~olíků" lnem Kestlem a předsedou "Slovanské Ligy" On
dřejem Sustekem. 

Srdce obou větvi československého národa veSpojenýchstátech 
letěla Masarykovi vstříc. Sotva se Masaryk dotkl americké pevniny, 
naplnily se československé noviny pozdravnými články. Nejen 
však československý lid, nýbrž i příslušníci jiných slovanských ná
rodů v Ameríce vítali Masaryka u vědomí, že jeho odboj zasvobodu 
československého národa jest zároveň bojem za svobodu utlače
ných slovanských kmenů vůbec. A konečně i mnozí Američané si 
uvědomili význam Masarykovy návštěvy. Siroké vrstvyameric
kého lidu byly pak na Masarykův příjezd upozorněny nadšeným 
přivítáním, které připravili nejprve Cechoslováci chicagští a po 
nich Cechoslováci jiných amerických měst. 

Vjezd Masarykův do Chicaga za krásného nedělního poledne 
5. května 1918 byl vskutku královský. Vice než 15°.000 Cecho
slováků, k nimž se přidruži1i též Jihoslované a Poláci, přišlo uvítat 
svého milovaného vůdce a hustý špalir od nádraží až k hotelu 
Blackstone, kde byl Masaryk ubytován, provázel Masaryka okáza
lým jásotem. "Nadšení bylo nepopsatelné, vzpomíná K. Pergler, 
Masaryk byl zasypán růžemi, anglické časopisy přineslysloupcové 
referáty i ilustrace. .. U hotelu Blackstone jménem amerického 
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lidu vítal našeho presidenta předseda chicagské university Mr. 
Harry Pratt Judson, na hotelu vlál červenobHý prapor." "Hlubo
kým a uchvacujícím dojmem, jak piše jiný očitý svědek, V.Beneš, 
za srdce chytilo všechny cizince, když do bouře vln Michiganského 

Českos!OIIeJ!ští dobrovolnicí na Sibh'i plipravuií stlelivo. 

jezera ozvala se píseň zbožné a vroucí lásky, když dvous~ttisícový 
zástup s hlavami obnaženými a srdcem pokorným zazplVal ,Kde 
domov můj'. Tenkráte viděli jsme Masaryka zaplakat." Masaryk 
sám připomíná propagační význam této mohutné c.l:ic:gské,mani
festace jakož i všech ostatních, které ná~ ledo;aly naynyc~1. ill:stech. 
"Naše kroje, prapory a odznaky a um.elecke usporada11l p~uvod~ 
se líbily a upozorňovaly takto ~a naš1 os:~b~zenskou akCI? kt,era 
tímto způsobem byla zdůraznena pro ne]S1fSl vrstvy ameuckeho 
občanstva," 
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Masaryk přijel do Ameriky dovršit dílo, které započala r. 19
1
4 

hrstka uvědomělých amerických Cechů a jež ovšem od té doby, 
jak jsme viděli výše, přes nemalé překážky mohutně vzrostlo. Slo 
zejména o to, plesvědčiti vládli ~1Jojenjch států a ?ta prvnÍ/Jl místě presi-

Vítání T. C . .í1fasaf)'ka f. kl'ěflla I9IS v Chicagu (.í1IicNgall Botl!evard). 

denta Wilsona j že 1zutnjm důsledkem de!1lokratického programu mírového) 
jak byl shrnut ve vzpomenutých již čtrnácti bodech Wilsonových, 
n812í federalisace Rakollska-Uherska) přetvoření jeho ve spolkový stát 
rakousko-uherských národů, njbrž jeho zničení a rozbití. President 
\~ilson měl býti odvrácen od své dosavadní shovívavosti vůči 
habsburské monarchii a získán pro program československého od
boje. Byl to úkol při povaze \'ý7ilsonově nesnadný, nicméně se Ma
sarykovi zdařil plnou měrou. Jeho provedení vyžádalo si ovšem 
nemalého času a tím se také stalo, že místo původně projektovaného 
někoHkanedělního pobytu setrval .i\fasaryk ve Spojených státech 
téměř plných sedm měsíců. 
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Z toho důvodu také pobyl Masaryk v Chicagu krátce. Spěchal 
do hlavního města Spojených států, aby tu započal svou velmi důle
žitou práci; nemohl ovšem též pominouti ostatních význačnějších 
českoslovtnských osad v Americe a nenavštíviti jich, jakož i nevy-

lIIasar)'k v lVelj) Yorku. 

hledati vlivných činitelů veřejného amerického mínění a starých 
přátel, aby je získal pro svůj revoluční program a pro jeho pod
poru. Již 9· května byl lVlasat'J"~ ve Washingtotltl; kde byl uvítán 
nejen Cechoslováky, nýbrž i.2 7 význačnými členy amerického kon
gresu a senátu, a hned zahájil svou činnost mezi politiky a novináři. 
Jeho předním pomocníkem se stal Ch. R. Crane) americký prů
myslník a politik, jenž byl spoután důvěrným přátelstvím s před
ními osobami Spojených států a zejména byl ve stycích s presiden
tem Wilsonem; Masaryk byl s ním spřátelen delší dobu před vál-
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kou, neboť již r. 190I byl Cranem, zakladatelem slovanského 
f~n_du na chicagské universitě, pozván k přednáškám. Syn Cranův 
RIchard zastával pak důležité místo tajemníka II zahraničního se
kretáře Spojených státůR. Lansinga. Jejich prostřednictvim navá-

Děkovná manifestace ruská na počest Čechos!ol'áků po vypuzení bo/ševikti 

(PetropavlolJsk, J. června I9I8). 

zal Masaryk styky s jinými vlivnými politickými osobnostmi, při 
čemž byl podporován i vyslanci Dohody ve Washingtoně. Obkli
čoval Bílý dům \Vnsonův, jak bylo výstižně řečeno, jako se dobývá 
pevnost. 

Po čtrnáctidennim pobytu ve Washingtoně nastoupil Masaryk 
okrtížní cestu po S pojenjchstátech) na vštěvuj e jednak československé ko
lonie, které jej všude okázale vitaly, jednak pak navazuje nové zná
mosti a obnovuje staré. Sta a sta bylo schůzí, návštěv, interviewů 
a článků, které ~asaryk vykonal, přijal, poskytl a napsal. Cilem 
jeho cesty byla zejména města New York, Boston, Baltimore, Cle-
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veland, .Filad~lfie~ Pitt,sburgh. Masarykova.návštěva v Pittsburghu 
zaslu?uJ,~, zvlastr:I zmmky. Zde ve SChŮZl odbočky "Národního 
sdruzem 30. kvetna 1918 podepsal Masaryk dohodu s zmeríckými 
Slováky - proto se mluví o t. zv. pittsburské úmlm!ě -} podle níž 

T. C. 111asar)'k u čsl. dobrot'O!l1íkll ve statJ10rdsklm tábolc 

:,e Slovákům, spojeným s Cechy v demokratické republice Cesko
slovenské, dostane samosprávy, s výslovnou však výhradou, že 
konečnou úpravu poměrů Cechů a Slováků provede ústavodárný 
sněm československý. Zcela neprávem se tudíž někdy prohlašuje 
pittsburská úmluva za zákonitou záruku samosprávného postavení 
Slovenska, neboť tato úmluva nebyla ani ústavodárným ani jakým
koli zákonodárným Národním shromážděním Ceskoslovenské re
publiky schválena a potvrzena, jak sama výslovně vyžadovala. A ne
opominul konečně Masaryk navštíviti také československý dobro
volnický tábor ve Stamfordu. 

Od konce května 1918 počaly se do Ameriky trousiti zprávy 
o vystoupení československých legií v Rusku a oj ejich bojích s bol-
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ševiky. Cí_m více těchto zpráv docházelo, tím větší rozruch vzbu
zovaly." Učinek těchto zpráv v Americe, jak popisuje sám Masaryk 
jejich dojem, byl překvapujíd a takřka neuvěřitelný - najednou 
Cechové, Cechoslováci byli známi každému; naše armáda v Rusi 
a na Sibiři stala se předmětem všeobecného zájmu a její postup vy
volával přímo nadšení ... , americká veřejnost se opravdu nadchla. 
Anabase našich ruských legií nepůsobila jen na veřejnost širši, 
nýbrž i na kruhy politické. Opanováni magistrály a obsazení Vla
divostoku, to všecko se jevilo jako bajka a pohádka." Tyto sym
patie byly vzbuzeny nejen obdivem nad hrdinstvím českosloven
ských dobrovolníků, kteří se uprostřed nepřátelských sovětů od
vážili boje takřka s holýma rukama, nýbrž i proto, že se jejich boj 
obracel proti bolševikům, proti nimž byla valná část americké ve
řejnosti naplněna odporem. Sibiřská anabase působila mocně i na 
presidenta Wilsona, jenž s ostatními svými krajany sdílel náklon
nost k hrdinným Cechoslovákům. 

Ještě mocněji však a dříve na Wilsona působillvlasaryk. Trvalo 
ovšem dosti dlouho, neZ Masaryk pronikl k tomuto uzavřenému 
a osobnim stykům se vyhýbajídmu muži, s nímž ho jinak pojilo 
velmi mnohé, jmenovitě víra v moc mravních ideí. Daleko nad 
Wilsona vynikal Masaryk politickým smyslem pro skutečnost. \\711-
sonovi nebyly tehdy arci jméno Masarykovo a jeho program ne
známy. Znal jmenovítěMasarykovo memorandum, vypracované na 
jaře 1915 pro anglického ministra Greye, a Masaryk sám mu poslal 
na počátku r. 1918 z Kyjeva rozbor čtrnácti mírových bodů a 
z Tokia, jak už bylo poznamenáno, nové memorandum. Byl přiro
zeně informován podrobněji i o československém zahraničním 
odboji od členů své vlády, kteří měli jednak zprávy z Evropy, jed
nak pak sami byli zpraveni od čelných československých revoluč
ních pracovníků amerických, po případě přímo od člena pařížské 
"Národní rady" M. R. Štefánika za jeho pobytu ve Spojených stá
tech r. 1917. Vše to však nemělo na Wi1sona potřebného rozhodu
jícího účinku. Přál si sice, jak jsme už dříve viděli, aby byla Cecho
slovákům podobně jako ostatním rakousko-uherským národům 
dána možnost nejsvobodnějšího rozvoje, ale nechtěl tím pracovati 
k rozbití rakousko-uherské monarchie, jejíž zachování si přál. Te-
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prve věcnými argumenty Masarykovými byl ve svém mínění po
sléze zviklán a nakonec se i on postavil za československý revoluční 
program, jenž znamenal pád habsburské říše. Stejně získal Masaryk 
i R. Lansinga. 

K první osobní schůzce Masar,)!kově s Wilso!1e!1l došla 1,9. června 1313. 
Dal k ní podnět sám president 
~Tilson, jenž pozval Masaryka 
prostřednictvím Ch. Crana. 
Clemenceauovoodhalenío taj
ných mírových jednáních d
saře Karla 1. tvořilo vítaný 
úvod k rozmluvě, která se to
čila kolem charakteru Habs
burků a jejich vasalského po
měru k hohenzollernskému 
Německu. Třebaže tentokráte 
o československé samostatno
sti nebylo ještě řeči, přece vý
sledek rozmluvy pro česko
slovenské revoluční snahy byl 
veskrze příznivý. Jejím bez
prostředním ziskem jakož i 
výsledkem Masarykova jed
nání sR. Lansingem bylo ze
jména prohlášení Lansin govo Z 2 3. 
června I3 I3) zmíněné podrob- Llo)'d GMrge,pl'edseda anglickévláJ.)'. 

něji vpředešlé kapitole, j ez jas-
nými slovy vysvětlovalo smysl prohlášení americké vládyo Cecho
slovádch aJihoslovanechz 29, května I9I8." To byl značný krok ku
předu, jak konstatuje Masaryk ve své ,Světové revoluci', vlastně 
opravdu první veliký úspěch v Americe, jejíž oficielní kruhy při 
všech sympatiích, které se nám podařilo v nich získat, náš pro blém 
uváděl do značných rozpaků, protože naše situace se stanoviska 
mezinárodního byla bez precedentů." Tak byly zasažením Masary
kovým prolomeny ledy dosavadní zdrženlivosti americké vlády 
vůči politickým důsledkům snah československého odboje. 
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Významnou oporou pro další politické úspěchy Masarykovy 
v Americe se stalo uznání pařížské ))Národní ra4J({ za představitelk.u 
budoucí československé vlá4J a Cechoslováků za spojeneckj národ Anglií 
Z 9· srpna I9 I8) jehož bylo dosaženo především houževnatým 

List A. j. Balfoura dru Benešovi Z 9. srpna I9I8, doprová
zející anglickou deklaraci Z téhož dne. 

úsilím dra Beneše. Cestu 
tomuto uznání upravo
valo i ednání, které vedl 
dr. Beneš s vládou Velké 
Britanie a zejména s je
j lm ministrem zahranič
ních věcí A. J. Balfou
rem v květnu roku 19 18 
a jehož výsledkem byl 
Balfourův dopis druBenešovi 
Z}· června I9I8) ujišťující, 
že anglická vláda, "která 
je prodchnuta veškerými 
sympatiemi k českoslo
venskému hnutí, s ra
dostí uznává toto hnuti 
stejným způsobem, jako 
to učinila vláda fran
couzská a italská," a vy
slovující ochotu anglic
ké vlády "uznati česko
slovenskou Národní radu 
jakožto nejvyšší orgán 
československého hnutí 

v zemích spojeneckých", jakož i ujištění, že anglická vláda již 
"ochotně uznává československou armádu jako organisovanou 
jednotku, bojující ve prospěch spojeneckých věcí". K splnění veli
kých slibů, obsažených v Balfourově dopise, přispělo pak uznání 
"Ceskoslovenské národní rady" za nejvyšší orgán, spravující veš
kery zájmy československého národa, francouzskou vládou z 2.9. 
června 1918, jakož i vojenská úmluva Stefánikova s italskou vlá
dou z 30. června 1918, kterou se rozšiřovala ustanoveni úmluvy 
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Z 2.1. dubna I9I8 a jíž se "Národní rada," třebas ne ještě právně, 
přece aspoň ve skutečnosti uznávala za vládní představitelku česko
slovenského národa. Nemálo pak prospívala též činná účast česko
slovenského vojska na francouzském jakož i italském bojišti a jme
novitě vystoupení čsl. 
armádního sboru proti 
bolševikům, které pů
so bilo na veřejné míně
ní anglické stejně pro
nikavě jako v ostatních 
spojeneckých zemích. 

Kdvž ke konci čer
vence;. 1918 o bnovo
val dr. Beneš v Londý
ně jednání, stáli Spo
jenci pod mohutným 
dojmem rozhodného 
o bratu, který se dosta
voval na západní frontě 
a již ve svých počátcích 
ukazoval, že strašlivá 
vojenskámocNěmecka 
jest zlomena a že úplná 
porážka Ústředních 
mocností jest otázkou 
jen nedlouhé. doby. AnglickádelelaraceZ9·srpnaI9I8. 

Přes tuto příznivou si-
tuaci bylo však potřebí skvělého aneúmorného diplo.matick~ho 
nadání dra Beneše, aby nový poHtický úspěch předsuhoval, Jak 
Sl toho vyžadoval blížící se konec války, úspěchy dosavadní. Po 
nedlouhém ústním a písemném vyjednáváni odložili posléze mi
nistr zahraničních věcí Balfour a Lord Robert Cecil, s nimiž dr. 
Beneš byl především ve styku, svou počátečr:í zdržen1i;~st a uči
nili dalekosáhlým žádostem Benešovým velmI podstatne ustupky. 
O konečný plný zdar jednání se zasloužil též Steed. 

Výsledek jednání byla památná britská deklarace} kterou vydal 
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ministr Baljour f), srpna If)IS v tomto znění: "Od samého počátku 
války československý národ se postavil naodpor proti společnému 
nepříteli všemi prostředky, jež byly v jeho moci. Cechoslováci 
postavili značně velikou armádu, bojující na třech různých bo
jištích, která se pokusila v Rusku a na Sibiři zastaviti německou 
invasi. Hledíc k tomuto úsilí po dosaženi samostatnosti, VelkáBri
tanie považuje Cechoslováky za národ spqjenecký a uznává tři česko
slovenské armády za jednotnou armádu spojeneckou a válku ve
doucí (belligerent), stojící v pravidelné válce proti Rakousku- Uher
sku a Německu. Velká Britanie rovněž uznává jJrávo čes/e,osloven
ské Národní rar!:y jakožto nejVJlšfího orgánu československých národních 
zcijmů a jakožto nynějšího představitele (trustee) budoucí česko
slovenské vlády, l:.ykonávati 1lejVJ1šH autoritu nad touto spojeneckou 
armádou. " 

Jak patrno, byl obsah deklarace vlády Velké Britanie z 9. srpna 
1918 svrchovaně důležitý a dalekosáhlý. Vyslovoval se stanoviska 
mezinárodního právní uznání skutečné politické san/ostatnosti českoslo
venského národa ještě za války a vyloučeni jeho z rakousko-uher
ské nadvlády, jakož i uznáni Cechoslovákůza národ spojenecký. 
Ceskoslovenská samostatnost byla zaručena. "Dospěli jsme diplo
maticky k cíli celé své práce, poznamenává ve svých pamětech 
dr. Beneš: britská deklarace byla mezníkem." Důsledky deklarace 
se pak jasně projevily ve smlouvě} ttzavlené mezi })CeskoslúVenskOf' ná
rodní radou'( a vládou Velké Britanie a podepsané J. Zálí If)IS. Touto 
smlouvou uznávala britská vláda jmenovitě právo "Ceskoslovenské 
národní rady", aby byla zastoupena na kterékoli spojenecké kon
ferenci, na níž by se projednávaly otázky, týkající se zájmů Cecho
slováků, dále uznávala cestovní pasy, vydané "Národní radou" 
nebo jejími ověřenými zástupci, souhlasila s jmenováním diplo
matického zástupce' "Národní rady" v Londýně a svolovala, aby 
"Národní rada" uzavřela mezinárodní půjčku, na níž by se britská 
vláda účastnila rovnoměrně s ostatními Spojenci. To znamenalo, 
že mezinárodně počal býti československý stát se směrodatnými plívlastky 
StJé svrchovanosti uznáván dlíve) než se utvořilo jeho území a než se česko
slovenská vláda vskutku ujala jeho .rprávy} k čemuž c'ošlo teprve 2. 8. října 
1918. Hned po vydání britské deklarace počala "Národní rada" 

102.0 

r 
f 

MASAR YK V AMERICE. ČECHOSLovACI, ANGLIE A Ai\IERIKA 

konatí horlivé přípravy, aby práva jí propůjčená uvedla pokud 
možno nejdříve ve skutek. 

Deklarace z 9. srpna 1918 znamenala také, že se Anglie dejini
tivněrozloučila s myšlenkou zachovati Rakousko-Uhersko) o jejíž uskuteč
nění předtím po delší 
dobu usilovala. Naznačil 
to výslovně v soukro-
mém rozhovoru s ital-
ským vyslancem v Lon
dýně ministr Balfour, 
j;nž prohlásil: "Váhali 
jsme, než jsme se roz
hodli dáti se na tuto ces
tu. Ale není jiné mož
nosti; ano, znamená to 
zničení Rakouska- Uher
ska." Uveřejnění dekla
race způsobilo veliký 
rozruch nejen ve světě 
spojeneckém, nýbrž-a 
především - u Ústřed
ních mocností, na prv
ním místě ve Vídni, kde 
aspoň někteří pochopili 
dosah britského rozhod-
nutí a jeho následky pro 
habsburskou monarchii. 
Vídeňská vláda se sice 
pokusila, ohánějíc se sil
nými slovy, polemiso
vati ve zvláštním pro

Zát'ěr s 1llIOJlI~)' "ČeskúslovfJlské JJárodll! rad)'" s Anglií 

Z j. Zá/'f I9I8. 

hlášení s deklarací a zeslabiti její účinek doma i v cizině, ale s na
prostým nezdarem. Kostky byly už vrženy, třebaže na různých 
místech stále nechybělo nadějí, že se přece podaří ještě vše zvrá
titi ve prospěch Habsburků. 

tyto naděje utrpěly však záhy těžkou ránu, která přišla ze Spo-
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jených států amerických a měla pro autoritu, jíž požíval president 
Wilson mezi Spojenci, tím větší význam. Rána ta byla ohlasem 
britské deklarace, jejíž vydání použil Masaryk k žádosti, aby také 
americká vláda postupovala podobným způsobem. 

Dne 51. srpna 1918 předložil Masaryk podle předchozí úmluvy 
sekretáři Lansingovi obšírnější memorandum v tomto smyslu, 
za nímž bezprostředně následovalo j. Září I.9I8 prohlášení vlády 
Spojenjchstátz./. Jeho nedlouhý,ale velmi závažný text zněl: "Cecho
slováci chopili se zbraní proti císařství německému a rakousko
uherskému a postavili do pole organisované armády, které vedou 
válku proti těmto císařstvím za vedení důstojníků vlastní národ
nosti a v souhlasu se zákony a zvyklostmi národů civilisovaných. 
Jelíkož Cechoslováci ku podpoře svého snažení po samostatnosti 
v této válce svěřili svrchovanou politíckou pravomoc Národní 
radě československé, vláda Spojených států uznává, že existuje 
válečný stav mezi takto organisovanými Cechoslováky a císař
stvími německým a rakousko-uherským. Uznává taktéž Národní 
radu za vládu de jacto, vedoucí vojenské a politické záležitosti 
československého národa a požívající náležité pravomoci k jejich 
řízení. Vláda Spojených států prohlašuje dále, že jest hotova vstou
piti ve styky s vládou de facto, takto uznanou, za účelem vedení 
války proti společnému nepříteli: císařství německému a rakousko
uherskému. " 

Americká deklarace dovršovala naše mezinárodní uznání, neboť 
prohlašovala výslo vně" Ceskoslovenskou národní radu" za vládu, 
což formálně nečinilo ještě ani prohlášení vlády francouzské 
z 29, června 1918, ani britská deklarace. "Celý československý svět 
v Americe a ve státech spojeneckých ve své nekonečné radostí po
zdravil tento veliký úspěch jako rozhodnou ránu presidenta Wil
sona do existence říše habsburské." A americká deklarace měla 
opět veliký oblas ve světě spojeneckém a utvrdila zejména Francii 
a Anglii v jejich dosavadním postupu. Od této chvíle se pak počaly 
rozhodné události nezadržítelně řítíti jako lavina. S pokračující 
vojenskou porážkou Německa šel ruku v ruce také rozklad Ra
kouska- Uherska, kde se revoluční sily potlačených národů spojily 
s katastrofálními poměry hmotnými k dokonání jeho zkázy. Na 
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prvním místě rozkladně působil československý domácí odboj, 
jehož organisace vstoupila v polovici července r. I918 v poslední, 
rozhodné obdobi. 

ROZKLAD RAKOUSKA-UHERSKA A VÍTĚZSTVÍ 

ČESKOSLOVENSKÉHO ODBOJE 

ZALOZENÍ "ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU" 

V PRAZE. HOSPODÁŘSKÝ A VOJENSKý ROZKLAD 

RAKOUSKA-UHERSKA 

Politické události v českých zemích V první polovici r. 1918, 
o nichž jsme vypravovali v předešlých odstavcích, odehrávaly se 
na temném pozadí katastrojálních hospodáfskjchasociálních poměrů, do
vršujících strašlivé utrpení bezmála čtyřleté již války. Sledovali 
jsme porůznu výše aspoň v nejhrubších rysech, jak se už v prvních 
měsících války vynořovala v rakouských zemích hmotná krise, pro
jevující se nedostatkem surovin, zboží a zejména potravin a veslo
žitém hospodářském zjevu, jenž se souhrnně zve drahotou, a jak 
tato krise měsíc od měsíce nezadržitelně rostla a tíž a tíže dopadala 
na obyvatelstvo. Viděli jsme také, že všechny prostředky, jimiž se 
pokoušelo Rakousko- Uhersko zpravidla po vzoru Německa zmen
šiti tuto hrozivou krisi, byly nejen neúčinné, nýbrž namnoze nedo
statky organisace, odporem lidu a četnými nesprávnostmi kormut
lívý zjev jen zhoršovaly. Jižr. 1917 řádil hlad mezi obyvatelstvem 
úžasnou měrou, zejména pak mezi chudšími vrstvami, které byly 
odkázány pro ohromnou drahotu potravin, prodávaných pod ru
kou, na úplně nedostatečný a velmi často selhávající úřední příděl. 
Špatná žeň r. 19 I 7 vyživovací katastrofu dovršovala. Vysocí úřed
níci monarchie byli si vědomi, že vyživovací stav jest zoufalý, a obá
vali se nedozírných následků. Nejhorší poměry byly ve velkých 
městech a v průmyslových střediscích, kde statisíce lidu mrzlo, 
hladovělo a posléze umíralo podvýživou nebo zákeřnými nemo
cemi, jejichž řádění podvýživa usnadňovala. 
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Bída a hlad širokých vrstev) zejména pak dělnického obyvatelstva, 
byly úrodným pai<eništěm radikálních myJlenek socialistických) jejichž 
cílem bylo především, aby byla co nejrychleji učiněna přítrž bez
meznému utrpení lidu a válka skoncována. Postupem doby ke 
vzmáhající se touze po míru mezi lidem rakousko-uherské monar
chie bez rozdílu národnosti, kterou chovalo i velké množství těch, 
kteří nesmýšleli socialisticky, přibývaly pak ještě dalekosáhlejší 
plány sociálního převratu) jenž by radikálně pozměnil předválečné a 
válečné rozvrstvení společenské. Tyto plány nemálo podporovala 
nelidská vyděračnost válečných lichvářů a zbohatlíků, kteří nej
bezohlednějším a nejneHdštějším způsobem zakládali na zoufal
ství bezbraných milionů lidu svá ohromná jmění. Především pak 
n:ocně půso bil y myšlenky ruské revoluce ;jmenovitě jejího radikálního bolše
vického křídla. Ústřední mocnosti, které se škodolibým uspokoje
nim pozorovaly, jak bolševická ideologie rozkládá moc Ruska, a 
poskytovaly tomu samy svou přímou i nepřímou podporu, nemoh
ly přes všechna pečlivá opatření zabrániti, aby se rozvratné myš
lenky nepřevalily také na jejich územÍ. Nemohly zejména zameziti 
agitaci bolševiků, obracející se s velmi účinnými hesly k dělnic
kému proletariátu celého světa, a stejně nemohly překaziti, aby se 
s navrátilci z ruského zajetí, kteří byli namnoze před svým od
chodem z Ruska vydatně zpracováni bolševickou propagandou, 
nešířily jak mezi občanský m obyvatelstvem tak v armádě radikální 
předsta vy bolševické. 

Nebezpečí sociálních výbuchů z hmotné bídy a vnitřního 
zhroucení rakousko-uherské monarchie obával se již v první polo
vici r. 1917 hr. Czernin, který si z tohoto důvodu především také 
tehdy naléhavě přál, aby Ústřední mocnosti uzavřely co nejrych
leji mír. Když pak v prosinci r. 1917 přistoupily ústřední moc
ností v Brestu Litevském k mírovému jednánís bolševickýmRus
kem, byl hr. Czernin k úspěšnému jeho zakončení poháněn na 
prvním místě zoufalým hospodářským stavem monarchie, jíž ten
kráte po prvé hrozivě otřásalo temné zadunění blížící se sociální 
revoluce. Přispělo k tomu arci i prohlášení, s nímž bolševici ke 
konci r. 1917 vystoupili v Brestu Litevském a které se, jak jsme 
viděli, pronikavě uplatnilo i při vzniku pražské Tříkrálové dekla-
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race. Vskutku pak byl vyživovací stav v rakouskjch zemích nesnesitelný. 
V polovici ledna r. 1918 byl nedostačující úřední příděl chlebovin 
snížen s 200 gramů na 165 gramů na osobua den. Do Brestu Litev
ského šly za hrabětem Czerninem zoufalé zprávy českého místo
držitele hr. Coudenhova a ra
kouského ministra výživy ge
nerála Hofera, že v několika 
týdnech nadejde katastrofa, 
nepřijde-li v poslední chvíli 
pomoc z ciziny. Sn ížení mouč
né dávky a obava, že započaté 
jednánísRuskem buderozbito 
imperialistickými choutkami 
německých a rakousko-uher
ských vyjednavačů, odmíta
jících pro ústřední mocnosti 
uplatnění práva národů na 
sebeurčení, měly za následek, 
žeod J5.1edna I918 počaly 
v průmyslových střediscích 
Rakouska- Uherska propuká
vati hromadné dělnické stávky; 
které byly proniknuty radi
kálním revolučním duchem. 
Mezi statisícovými zástupy 
dělnictva se rozléhalo volání, 

Otakar Czernill, 
rakousko-uherský ministr zahranilních věcí. 

aby byly po sovětském vzoru zřizovány rady dělníků a vojáků, a roz
máhalo se doufání, že strašlivému válečnému utrpení v habsbur
ských zemích učiní rázný konec revoluční výbuch stejně jako 
předtím zbavil války Rusko. Středisky tohoto stávkového hnutí 
byla obě hlavní města monarchie, Vídeň a Budapešť. Ceské země 
(mimo Brno) se pod vIivem rozvážných vůdců dělnictva, kteří 
byli si vědomi jednak toho, že přes svůj zoufalý stav může ještě 
Rakousko- Uhersko revoluční hnutí udusiti v potocích krve, jed
nak pak toho, že by sociální revoluce mohla ohroziti českosloven
ský boj za národní a politickou svobodu, této stávky nezúčastnily; 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 65. 102 5 
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jen 22. ledna I918 uspořádalo české dělnictvo jednodenní stávku, 
aby jí osvědčilo třídní solidaritu s dělnictvem rakouských zemi. 
Vskutku pak se podařilo po několika dnech potlačiti revoluční 
stávkové hnuti v německých zemích rakouských a Uhrách vojen
skou mocí. Stejně násilně bylo zlomeno stávkové hnuti v Němec
ku, které vypuklo ke konci ledna r. I9I8 v souvislosti s vystou
penim rakousko-uherského dělnictva. 

Hned však v zápěti došlo k jiné povážlivé události, která uka
zovala, že se revoluční hnuti neomezuje jen na obyvatelstvo civilní, 
nýbrž že se rozšiřuje i v rakousko-uherském vojsku. Touto udá
lostí byla vzpoura) která vypukla I. února I 9 18 mezi námořníky rakou
sko-uherského loďstva, kotvícího nečinně v zátoce Kotorské. Vzbou
řenci se takřka v okamžiku a bez krveprolití zmocnili všech lodi, 
jichž tu bylo shromážděno na 40. Přední příčinou vzpoury byla 
nespokojenost mU7stva, trpícího hladem, zatim co důstojnické ku
chyně oplývaly přebytkem. Uplatnil se podstatně však i ohlas revo
lučních hesel, které vycházely z dělnické stá vky a z ruské revoluce, 
a aspcň v části mužstva (českého a jihoslovanského původu) také 
ohlas politického a národního osvobozovacího hnutí. Mezi vůdci 
vzpoury, která vypukla na admirálské lodi "Sv. Jiří", byl Moravan 
Fr. Raš a v čelo revoluční "ústřední rady námořníků", kterou si 
zvolili vzbouření námořníci, byl postaven jiný Cech G. Stonavský. 
Tato "ústřední rada" sestavila požadavky vzbouřenců, mezi nimiž 
se čtla i žádost neodkladného zahájení jednání o všeobecný mír bez 
náhrady a anexí, přetržení spojeneckého svazku Rakouska-Uherska 
s Německem, okamžité odzbrojení, uznání práv národů na sebe
určení a demokratisace vlády. Jak patrno, opakovala v podstatě 
"ústřední rada námořníků" mírové požadavky bolševiků, před
nesené v Brestu Litevském. Leč rudé prapory revoluce nevlály na 
rakousko-uherských lodích dlouho. Vzpoura nebyla dostatečně 
organisována a promyšlena, takže důstojníkům, internovaným na 
lodích, se záhy podařilo přemluviti část námořníků, zejména ně
meckého, maďarského a chorvatského původu, aby zradili své sou
druhy. Dne 3. února byla vzpoura potlačena a přední vzbouřenci 
byli zatčeni; jen předsedovi "ústřední rady" Stonavskému se po
dařilo spolu s poručíkem Sesanem, jenž se jediný z důstojnictva 
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postavil na stranu vzbouřených námořníků, a s pilotem Grabov
ským uniknouti na hydroplánu do Italie. Již 8. února byl zahájen 
nad vzbouřenci soud, který odsoudil čtyři námořníky s Rašem 
v čele k smrti a dva k dlouholetému vězení; kruté rozsudky smrti 

Čsl. !egiolláfi po boji J bolševiky II svého vlaku (Petropavlovsk). 

byly vyneseny pod nedovoleným nátlakem hr. Czernina, jenž 
z Brestu Litevského telegraficky vyslovil přání, aby původci 
vzpoury byli popra venl. Tím a i jinými okolnostmi mělo provedení 
rozsudků smrti I!. února povahu justiční vraždy. Procesu proti 
ostatním vz bouř( ncům učinil konec teprve zánik rakousko-uherské 
monarchie ke konci října 1918 . 

Tvrdá vojenská pěst nemohla však ani utišiti hladt! ani potlačiti revo
lučních myffenek; tím méně pak, že se ani po lednu r. 1918 nepoda
řilo sehnati rakouské vládě většího množství potravin. Neutuchla 
nejen nespokojenost v dělnických kruzích, nýbrž rostla i v střed
ních vrstvách, které se bez rozdílu národnosti netajily přesvědče
ním, že dosavadní stav jest neudržitelný. Tato nespokojenost otlásla 
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i druhým pilířem, na němž vedle armády spočívala soudružnost 
monarchie, státním úřednictvem, které živořilo již od počátku války 
a v posledním válečném roce bylo úplně zproletarisováno. Uherští 
železniční zaměstnanci zahájili dokonce v lednu r. 1918 stávku, 
ostatní pak státní zaměstnanci a úředníci přestávali vykonávati 
vládní rozkazy a nařízení, nebo je vykonávali nedbale. Tato pasivní 
resistence byla prováděna ze zoufalé lidské nespokojenosti a z hladu, 
u mnohých však, zejména v českých zemích, bylo její příčinou 
i národnostní uvědomení a politický odpor proti Rakousku-Uher
sku. Velká část českých úředníků smýšlela ovšem, třebaže se mu
sila se svým přesvědčením tajiti, od počátku války rozhodně proti
rakousky a stála na straně odboje, jejž skrytě podporovala rozma
nitým způsobem a jemuž zejména někteří jednotlivci prokázali 
neocenitelné služby. Bylo mezi českými úředníky namnoze více 
a odvážnějších revolučních duchů než mezi odpovědnými poli
tiky. Nyní pak vstupoval do protirakouské fronty zbytek dosud 
nerozhodných a bázlivých, takže se v rozhodné chvíli mohl domáci 
odboj na české úřednictvo vesměs plně spolehnouti. 

Potlačení lednové stávky vojenskou moci a militarisace děl
nictva četných průmyslových závodů nezastavily nepokojů. Od 
ledna r. 1918 neustále vyšlehá valy plameny dělnickjch revolt a Jtávek 
na rozmanitých místecb, k nimž se družily hladové demonstrace) 
které nezřídka končily nejen vybíjením krámů jakož i vypalováním 
úředních budova skladiš ť a drancováním železničních transportů 
potravin, nýbrž i drancovánim venkovskýchmlýnůaselských used
lostí. Vojsko a četnictvo čelilo jen s největší námahou a často jen 
s použitím střelných zbraní, při čemž tekla i krev, těmto zoufalým 
výbuchům nespokojenosti, k jejichž vzbuzování vedle hladu ne
málo přispívali ti, kteří se vrátili z ruského zajetí a byli naplněni bol
ševickými představami o vlastnickém a majetkovém právu. Stávky 
pak také dovršovaly katastrofální pokles pracovní vjko121zosti dělnictva) 
jenž byl způsoben stejně strašlivou podvýživou jako vzrůstem re
volučního smýšlení. 

Zatím co průmyslová a hornická produkce a tím í produkce 
průmyslu, pracujícího pro válku, den ode dne nezadržitelně kle
sala, rozmnožovala rakousko-uherská vláda stále počet vojska ve 
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vnitrozemí, aby zdolala vnitřní nepokoje, ČÍmž ovšem jednak 
oslabovala frontu, jednak usnadňovala šíření podvrat1tjch myšlenek 
také mezi voják(J'. Spolehlivost vojenských posádek v zázemí sna
žila se rakousko-uherská vláda zajistiti tím, že důsledně umisťovala 
v garnisonách 
jinonárodní od-
díly (v Cechách 
a na Moravě 
oddíly němec
ké, maďars ké a 
rumunské), o 
nichžsedomní
vala, že při ne
dostatečnézna
los ti místního 
jazyka obyva
telstva a vzá
jemné nedůvě
ře budou snáze 
vzdorovati re
voluční propa
gandě a že zů

Lod' "Sl). Jiří," 
ohnisko vzpour)' rakousko-uherského námoŤnictva v tínoru I9IS. 

stanou poslušným nástrojem vlády i v dobácb nejhorších. Vskutku 
pak se tyto předpoklady splnily jen zčásti, neboť ani v cizím pro
středí nebylo možno isolovati vojens ké posádky od ducha obecného 
rozkladu. Vojáci -,2 valné části nedozráli hoši nebo staří domo
branci -, vzdálení od svých domovů, byli zneklidňováni zprá
vami svých rodin, jejichž bída neustále rostla, a znervosňováni 
radikálním tiskem, jejž se vojenská správa marně snažila vymýtiti 
z kasáren aZe zákopů, po případě čeliti mu svou protipropagandou; 
byli přirozeně také již přesyceni dlouhou válkou, která je ničila 
hmotně a mravně. Ducha rozvratu dovršovali pak navrátilci Z rUJ
kého zajetí, kteří vnášeli bolševické ideje i do armády. 

Rozvrat rakousko-uherské armády se projevil nejprve v zázemí, 
~de stravování vojska bylo mnohem horší než na frontě, ač i tu 
bylo zcela nedostatečné. Otrhaní a zbědačelí vojáci, zbavení h.idou 
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svých rodin nebo nepoctivostí vojenské poštovní administrativy 
zásilek potravin z domova, rozcházeli se Z měst po okolních vesnicích na 
žebrotu, po případě na krádež potravin a velké množství jich vůbec 
zbíhalo buď domů nebo do hustých lesů, kde se z těchto desertérů 
tvořily tak zvané ))zelené kádr:l'. Ale i jinak kázeň ve vojsku nad
míru poklesla. V posádkách počalo od května r. 1918 docházeti do
konce k hromadnjll2 vzpourám) a to nejen v plucích slovanských, 
nýbrž i maďarských a německých, zde zejména pod vlivem bolše
vické ~,gitace. Vojenská správa potlačovala tyto vzpoury, při nichž 
se vzbouřivši se mužstvo pravidelně dopouštělo násilí, jen s nej
větší námahou a mnohdy teprve po pravidelném boji spolehlivých 
oddílů se vzbouřenci. Odsuzování původců vzpour k trestu smrti 
nemělo účinku a hromadnost těžkých provinění na vojenské kázni 
znerrDžňovala, aby byli všichni provinilci trestáni podle vojen
ského zákoníku. 

Také v českých zemích docházelo k voj enským vzpourám. 
Zvlášť pak velkého rozsahu nabyla vzpoura sedmého střeleckého pluku 
v Rumburk/f) jehož mužstvo bylo české. Ke vzpouře došlo 21. květ
na 1918 a její bezprostřední příčinou bylo, že části pluku, která 
měla odjeti na bojiště, nebyl vyplacen žold. Vojáci obsadili r::-ěsto 
a nádraží a pojali úmysl pohnouti ke vzpouře také posádku Ceské 
Lí py a s ní vytrhnouti na Prahu a na Plzeň, aby zde" učinili konec 
válce". Vydali se vskutku na cestu jednak po železnici, jednak 
automobily směrem k Ceské Lípě, byli však u města Boru (u Céské 
Lípy) a vsi Tannebergu zadrženi spolehlivým vojskem a četnic
tvem a po boji rozprášeni. Deset vzbouřenců bylo potrestáno smrtí, 
ostatních 560 bylo odsouzeno k pevnostnímu žaláři v Terezíně. 

Nepokoje v dělnictvu jakož i vzpoury ve vojsku byly jasným 
dokladem nadcházejícího konce Rakouska- Uherska. Dřív než byla 
habsburské monarchii zasazena rozhodná rána zvenčí, rozpadávala 
se uvnitř. Jak jsme už viděli, byly příčiny tohoto rozkladu dvojí. 
Na jedné straně působily rez'oluční progranOI rakousko-uherskjch ná
rodů) na prvním místě národa československého, které, spočívajíce 
na demokratické myšlence národního sebeurčení a zčásti (to platí 
zejména o Ceších) na právu historickém, žádaly rozhodně úplné 
rozvázání státního svazku podunajského a naprosté osan:ostatnění 
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všech národních celků rakousko-uherského císařství. Tyto revo
luční programy stavěly se proti Rakousku-Uhersku jakožto utlačo
vateli individualit většiny jeho národů a jejich osvobozovací snahy 
byly diktovány především důvody národně-politickjmi. Svými ko-

Tábor lid" o Husově svátku ti. července I918 na památném Kozím Hrádku II Tábora 
(řeč prof. Fr. Drtiny). 

řenya předpoklady tkvěly namnoze daleko v době předválečné a 
jejich počátky nutno hledati již na konci XVIII., nebo aspoň 
vprvnf polovici XIX. století, kdysi rakousko-uherští národové pod 
vlivem ducha doby, obrozujícího národní individuality v celé šíři 
jejich kolektiva, pod tlakem habsburského germanismu a centra
lismu a pod vlivem obnovených vzpomínek na lepší minulost po
čali uvědomovati svou svéráznost a jali se usilovati o její všestranné 
prohloubení jakož i o zlepšeni jejích životních podmínek. To platí 
především o československém národu, jenž také ze všech potla-
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čených rakousko-uherských národů dospěl před válkou nejdále, 
aby se mohl cítiti s dostatek silen pomýšleti na to, co bylo zároveň 
vrcholem i základem i eho národní budoucnosti, na politickou samo
statnost. Světová válka dala těmto revolučním programům mož

Poprava českých vojákl; zeměbraneckého plzeňského pluku t' Boru 

(29. května I9I8). 

nost se uplatniti 
a zesílila jejich 
naléha vost. Na 
druhéstraněpak 
pracovalo pro 
rozklad habsbur
ské říšesHnésoci
ální hnutí, které 
vyvěralo z vyži
vovací a hospo
dářskékatastrofy 
Rakouska-Uher
ska za války a 
bylo velmi posí
lováno myšlen
kami a předsta, 
varní bolševic

kými. Cílem tohoto sociálního hnuti, které postupem doby za
chvacovalo široké masy lidu, byl radikální společenskj převrat ve pro
sPěch dělnického proletariátu celého světa po ruském vzoru. 

Z toho patrno, že se konečné cíle obou revolučních hnutí, rozklá
dajících vedle sebe od prvních měsíců r. I9I8 Rakousko- Uhersko, 
podstatně rozcházely. Bylo-li cílem československého odboje obno
viti samostatnost, které český národ požíval v minulosti, spojiti obě 
větve československého národa v pevnou státní a národní jednotu 
a tím uplatniti všechna práva, vyplývající ze .fvrchovaností národa, 
bylo cílem sociálního hnutí, naplněného duchem bolševismu, pře
vrátiti bez ohledu na hranice národů a států dosavadní společenský 
řád podle komunistického principu o svrchovaností mezinárodního pro
letariátu. Ohlas tohoto zásadního rozporu viděli jsme již při nesná
zích, s nimiž se setkával československý zahraniční odboj r. 19 I 7 
v revolučním Rusku se strany některých socialistů, jimž platil boj 
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Cechoslováků proti Rakousku- Uhersku za hnutí zpátečnické a ne
shodné s revolučními cíly dělnictva. Tím spíše pak sdileli tento 
názor bolševičtí vládcové Ruska, kteří ve vítězství bolševismu 
vRuskuspatřovali jen první etapu k všeobecnému vítězství komu-

Národní manifestace v Holešově na !'.1oravě 23. června I9 I8• 

nistických myšlenek, jež měla přivoditi světová sociální revoluce 
dělnického proletariátu. Proto pronikáni bolševických idejí do 
čes koslovenských zemí bylo pro československý odboj spojeno s ne
malým nebezpečím, jehož byly si vědomy nejen vrstvyobčanské, 
nýbrž i umírnění vůdcové dělnictva, kteří správně viděli záruku 
zlepšení sociálních poměrů dělnictva v samostatném demokrati
ckém československém státě. Toto nebezpečí oslabovalo nemálo, 
že české dělnictvo ve své většině bylo národně uvědomělé a že se 
značná část jeho stavěla k moskevským svodům kriticky. 

Příznaky rozkladu rakousko-uherské monarchie nutily, aby se 
československý odboj doma připravoval k převzetí vlády nad česko
slovenským územím v rozhodné chvíli, po případě aby organisoval 
otevřenou činnou revoluci proti Rakousku- Uhersku, která by urych
lila jeho pád. K takovéto organisací naléhavě vybízel z Paříže také 
dr. Beneš. " Upozorňuj eme Vás," psal dr. Beneš v polovici června 
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r. 1918 do Prahy, "že věc jenutna, k docílení vítězství nezbytna, 
že spolupráci na tomto poli docela bezpodmínečně musíme od 
Vás vyžadovat. Zde jí od nás žádají (byli to právě přátelé českoslo
venského národa v spojeneckých zemích, kteří zdůrazňovali, že 
československý národ musí prováděti činnou revoluci nejen v ci
zině, ale i doma) a prosím, začněte ji provádět organisovaně a syste
maticky ... Musíte na to vytvořit zvláštní organisaci a soustavně 
věci provádět ... A je třeba zároveň připravovat soustavnou re
voltu, eventuelně revoluci ... " Z Prahy se arci poukazovalo na to, 
že situace pro otevřenou revoluci v českých zemích není ještě zralá 
s ohledem na Německo, které by mohlo svým vojskem obsaditi 
Cechy a Moravu, jak je k tomu v těchto dobách vyzývali rakouští 
Němci, ale současně byly již v proudu přípravy k utvoření všená
rodní organisace, která by řídila československý odboj v poslední 
Íázi. Tyto přípravy konaly se ovšem vskrytu, jako vůbec po zákazu 
divadelních slavností se zahalil český politický život v mlčenÍ. Dálo 
se to tak z toho důvodu, aby nebyla vojenské správě poskytnuta 
příležitost uskutečniti její návrhy na násilné zastrašení českoslo
venského národa zákazem politického života, zastavením radikál
ního tisku (to byly takřka všechny české noviny) a pohnáním vůdců 
národa před vídeňský válečný soud. 

Tajuplné mlčení bylo porušeno až v sobotu IJ. července I9I8. 
Toho dne se konala v Grégrově síni pražského Obecního domu 
ustavující schůze zmíněné již revoluční organisace) která byla pojmeno-
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venský" byl především díle11;! Antonína Svehlyy který svou houžev
natou vytrvalostí a trpělivostí překonal vyskytší se organisační o b
tíže. Byl složen ze 30 zástupců sedmi českých politických stran 
(agrární, sociálně-demokratické, státoprávně-demokratické, české 
sociální, lidové, staročeské a pokrokové) podle výsledku říšských 
voleb z r. 1911, a z několika (8) významných osobnosti českého 
veřejného života. V jeho čelo byl postaven jako předseda populární 
dr. K. Kramář, dále A. Svehla a V. Klofáč jako místopředsedové 
a dr. Fr. Soukup jako jednatel. Vedle nich v Národním výboru 
zasedali: R. Bechyně, G. Habrman, A. Hampl, F. V. Krejčí, dr. 
Alfred Meissner, Ant. Němec, J. Stivín, Vl. Tusar a K. Vaněk za 
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stranu sociálně demokratickou; prof. dr. C. Horáček, Ad. Proků
pek, K. Sonntag, prof. dr. Oto Srdínko, Fr. Staněk, Fr. Udržal, 
dr. 1. Zahradník a Fr. Zika za stranu agrární; dr. J. Budínský, 
dr. A. Hajn, dr. J. Herben, J. S. Machar, prof. dr. Fr. Mareš, 
dr. A.Rašín, a dr. J. Scheiner za stranu státoprávně-demokratickou; 
prof. dr. Fr. Krejčí, J. Slavíček a J. Stříbrný za stranu českých 
s~ocialistů; E. Cervinka, dr. Hruban, prof. dr. Kordač a prof. dr. J. 
Srámek za stranu lidovou (katolickou); dr. Jan Brabec za stranu 
staročeskou a dr. C. Dušek za stranu pokrokovou (realistickou). 
Slováci v "Národním výboru" zastoupeni nebyli, poněvadž byli 
by, jak ukazoval případ Srobárův, propadli zuřivému pronásledo
vání maďarskému. Ustavení a cíl "Národního výboru" byly hned 
oznámeny provoláním k českoslovemkému národu) které znělo: 

"Z rozhodnutí politických stran, představujících jednotnou po
litickou vůli všeho národa našeho, vstupuje dnes v život Národní 
výbor československý. Bezměrná tíha doby a společná starost o 
další osudy národa našeho spojila nás ve společný orgán všenárodní. 
Poslání Národního výboru československého jest dáno příkazem 
této doby: V soustavné práci shromažďovati, pořádati'a vésti vše
chny veliké duševní, morální a hmotné sily národa k dosažení 
toho, co jest nejsvětějším, nezadatelným prá~em každého národa 
a co nemůže a nebude také odpíráno národu našemu:právosebeuréen! 
v saJJJostatném) demokratickém státě českoslolJenském s vlastní správou ve 
vlastním domě apod vlastní svrchovaností. Národní výbor chce býti 
tlumočníkem této skutečné vůle a vykonavatelem všech společ
ných, historických prohlášeni jeho poselstva, vyvrcholenvch ve 
slavném slibu dne 13. dubna 1918. -

Práce naše nebude snadná ani lehká. Velikým protivenstvím 
bude nám ještě projíti a veliké zkoušky bude nám ještě podstou
piti. Ale žádné svízele nejsou s to, aby mohly postup národa zasta
viti. V plné vzájemné dohodě s poselstvím naším a se vším kultur
ním a hospodářským světem českým bude Národní výbor česko
slovenský věrně plniti přetěžké a nevýslovně odpovědné úkoly 
své, aby před svědomím národa a jeho dějinami mohlo býti dle 
pravdy vysloveno, že jsme pro budoucnost národa našeho vykonali 
'de, co bylo v lidských našich silách. Bezpříkladné období dějin 
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světových nech ť najde proto na místech svých všechny muže a ženy 
národa československého odhodlané ke každé vzájemné pomoc1, 
prodchnuté duchem bratrství ve všem utrpení dnešních strašných 
dnůa připravené ke všem'obětem,ježspolečná věcnárodanám uloží. 

Manifestace Slováků v Uherském Hradišti. 

My víme, že za Národll,im výborem československým stojí národ 
náš jako jednolitá ocelová hradba. A prodchnuti radostí nad veli
kým politickým činem, jímž byl Národní výbor vyvolán k životu 
a k práci, plni důvěry ve vítězství věci naší společné, obracíme se 
dnes k celému národu československému s vroucí výzvou, aby po
depřel práci naši všemi svými silami a poslušen byl všech příkazů 
společné kázně a pevně i odhodlaně šel za tím, co jest cílem našim 
společným. 

Buď pozdraven, drahý národe náš. Svou silou jsi povstal z hrobu 

1°37 
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staletí - svou silou staneš na světle světa v kruhu svobodných ná
rodů budoucího osvobozeného a kulturního lidstva." 

Zřízením "Národního výboru", jenž počal pravidelně úřado
vati 20. července 1918 v místnostech pražského anglického klubu 
v Obecním domě (tajemníkem N. V. se stal neúnavný dr. Fr. Sta
šek a práce pokladní obstarával spolehlivě R. Chalupa), bylo rozho
dování o české politice definitivně přeneseno do Prahy a "Ceský 
svaz" byl ve Vídni jeho tlumočníkem. Ostatně politicky bylo v této 
době již úplně jasno. Všechny české politické strany stály tehdjl jiŽ 
jednotně a rozhodně proti Rakousku-Uhersku; s nímž odmítali jakékoli 
jednání, a rozhodnutí o československé otázce očekávaly výhradně 
od mezinárodní mírové konference ve smyslu přání českosloven
ského odboje. Ceští poslanci neopustili půdu vídeňského parla
mentu, kde věcně neměli co dělati, z důvodů taktických, aby 
svými revolučními řečmi urychloYali rozvrat uvnitř monarchie 
a za hranicemi posilovali posici zahraničního odboje a aby byli 
v neustálém styku s Jihoslovany a Poláky, pracujícími ve shodě 
a dorozumění s politickými zástupci českého národa k rozbití ra
kousko-uherské monarchie. 

Za tohoto stavu věnoval "Národní výbor" hlavní pozornostpří
pravám k převratu. Bylo zřízeno několik komisí (ústavní, hospodář
ská, zahraniční, finanční, menšinová, sociálně politická a tisková), 
do nichž bylo přibráno několik vynikajících odborníků. Dr. Ferd. 
Pantůček; president senátu nejvyššího správního soudu a vynika
jící právník vypracoval návrh politického zákona (o něj se opřel 
dr. Rašín při svém zpracování prvního zákona o zřízení českoslo
vens kého státu, vydaného v den převratu), i enž se zmiňoval vedle 
vnitřní organisace československého státu již o zrušer í všech výsad, 
jmenovitě šlechtya fideikomisů, o pozemkové reformě zrušením 
velkostatků, o změně poměru dělnictva k podnikatelům, o reformě 
státní správy atd. Reditel Zivnostenské banky dr. far.Preiss vypra
coval návrh zákona hospodářského, v němž se do všech podrob
ností stanovila opatření k hospodářské rozluce s rakousko-uherskou 
monarchií (zřízení čsl. státní banky, úprava samostatné měny, sou
pis majetku, přenesení sídel obchodních společností na čsl. území, 
úprava dovozu a vývozu, zřízení pozemkové banky pro výkup ve1-
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kostatků atd.) Vykonány přípravy korganisaci nových ústředních 
úřadů čsl. státu a pořízen pečlivý seznam spolehlivých českjch úřed
níků všech odvětvi státní správy. Zvláštní pozornost byla věno
vána veřejné dopravě (železnicím a poštám), v čemž měl "Národní 
výbor" znamenitou oporu v českých 
úřednicích a zaměstnancích železnič
ních a poštovních, kteří od června r. 
1918 soustavně zabraňovali vývozu 
potravin a drahocenného železničního 
materiálu z českých zemi. Důležité 
byly také vojenské a be\pečnostni pi::ípravy 
k převratu, poněvadž Praha byla plna 
cizího vojska a i jíných temných živ
lů, takže bylo se obávati zbytečného 
krveprolévání nebo drancování. Tyto 
příprav'y vedl dr.]. Scheiner za pomoci 
Fr. Síse a sokolského náčelníka dra J. 
Vaníčka) jejichž úsilim byla zorganiso
vána v září r. I 9 I 8 ze Sokolů tajná revo-
luční armáda; pro niž opatřily zbraně Max Hussarek, 

a střelivo sokolské lazarety od raně- předposlední předseda rakouské vládjl. 

nýchanemocných vojáků. Krom toho 
byl navázán styk s malými českými vojenskými oddíly, pokud 
byly v Praze, a s českými důstojníky, z nichž byl vytvořen tajný 
vojenský štáb. Tak~ většina pražského četnictva a policie, která 
byla českého původu, stála na straně revoluce. Velká pak péče 
byla věnována organisaci výživy lidu a z podnětu "Národního 
výboru({ byla zřízena J)Zemská hospodářská rada" s A. Sveh/ou v čele, 
která měla brániti vývozu potravin ze země, pohotové zásoby 
rovnoměrně rozdíleti mezi obyvatelstvo, pečovati o zřizování 
válečných nouzových kuchyní a zameziti podloudné lichvářské 
obchody. Ohromné tyto úkoly vyžadovaly součinnosti celého ná
roda a proto byly zřizovány místní a okresní )}Národní výbory"; které 
by podle pokynů pražského "Národního výboru" a místních po
měrů vykonaly potřebné přípravy k převratu. Podobně byly zří
zeny lnístni a okresní rady hospodářské jak v Cechách tak i na Moravě. 

1°39 
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Finanční náklad na potřeby "Národního výboru" byl hrazen pra
videlnou národní daní) kterou platila přes zákaz místodržitele Cou
denhova všechna česká města a okresy. Tato pečlivá opatření "Ná
rodního výboru" nadmíru usnadnila ke konci října r. 1918 úspěšné 
provedení převratu a byla příčinou, že chod veřejných poměrů ve 
svém celku nikde nevybočil povážlivěji. 

Zatím co "Národní výbor československý" jako vykonavatel a 
ředitel jednomyslné revoluční vůle celého národa činil tyto pří
pravy k převratu, dokonávalsevnitřnía vojenský rozklad Rakouska
Uherska. Tři dni po ustavení "Národního výboru" sešel se opět po 
tříměsíční přestávce vídeňskj parlament. Ministerský předseda dr. Sei
dler měl v jeho první schůzi odvahu prohlásiti za hlučného sou
hlasu německých poslanců, že páteří Rakouska jest a vždy zůstane 
německý národ. Tento výrok, jenž svědčilo bezmezné troufalosti 
a zároveň politické hlouposti Seidlerově, vzbudil v la vicích slovan
ských a především českých poslanců bouři vášnivého odporu. 
V odpověď Seidlerovi a německým poslancům prohlásil poslanec 
Tusar ve své řeči, po níž v síni sněmovny zazněla z úst českých 
poslanců hymna "Kde domov můj", že "tato válka se skončí nejen 
založením československého státu, nýbrž ona se skončí také vítěz
stvim demokratických myšlenek celého světa". Podobně prohlásil 
dr. A. Stránský: "Nenávidíme toto cislajtánskéRakousko s něme
ckou páteří na věky věkův ... Rozdrtíme je tak, že nezbude po 
něm ani smrad tohoto Seidlerovského Rakouska." 

Po své husarské řeči setrval dr. Seidler v křesle rakouského 
ministerského předsedy právě jen týden. Viděl, že se mu nepodaří 
sehnati ve sněmovně většiny pro předložený prozatímní rozpo
čet, a 22. července 1918 odstoupil, tentokráte definitivně. Jeho 
nástupcem se stal profesor církevního práva baron Max Hussarek) 
jenž byl řízením osudu předposledním předsedou rakouské vlády. 
Změna osoby nepřinesla však změny vládního směru. Sotvaže se 
ke konci července opět rozešla sněmovna na dvouměsíční prázd
niny, jal se Hussarek pokračovati v protičeském díle Seidlerově. Novými 
oktroji byly uskutečňovány německé požadavky, směřující k roz
tříštění Cech v část ryze německou a česko-německou. Dne I. srpna 
19 18 bylo vydáno nařízení, jímž se zřizoval nový, výlučně ně-
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mecký krajský soud v Trutnov~; měl to býti počátek k rozdě
lení okresů v Čechách podle národnosti, které si rakouská vláda 
netroufala pro český odpor provésti v době nejhlubšího míru, kdy 
monarchii nehrozilo odnikud nebezpečí. A o několik týdnů po
zději, 26. září 1918, 
připojil k tomu 
Hussarek jako vy
konavatel němec
ké vůle nový ok
troj, rozděle1tí zem
ské správní komise 
vCechdchnaodděll
níčeskéaněmecké. 

Zasituace, vníž 
se tehdy octlo Ra
kousko- Uhersko a 
Německo, podo
bal se protičeský 
postup rakousko
uherského minis
terského předse
dy počínání buď 
zoufalého hráče, 
vsadi všího vše na 
jednu kartu, nebo 
bezmezného poše
tilce, i enž nezná 
v1cenežto, co chce 
zná ti. H ussarek 
jednal, jako by ra
kousko-uherskáar-

Cenerál Fral1chet ďEspereJl, 

máda byla připravila Italii druhé Caporetto a jako by něn:ecká :ojska 
s vítězným elánem stála v předměstích Paříže a zatlačIla ~t1tskou 
frontu do moře. Skutečnost však byla zcela opačná a pro Ustředni 
mocnosti zoufalá. Viděli jsme již, že se v druhé polovici července 
.:r. 1918 dostavilnazápadnim bojišti rozhodný obrat. Velká německá 
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ofensiva, započavší 21. března I 9 I 8, byla zastavena a dohodová ar
máda pod Fochovým vedením přešla od obrany k útoku. Dne 
8. srpna I9I8 se podařilo francouzským a britským sborům pro
raziti německou frontu, čímž německá armáda byla donucena za těž

kjch ztrát k ústupu 
na tak zvanou Hin
denburgovl1 linii. 
Tento ústup byl 
provázen neklam
nými zjevy, které 
nasvědčoval y, že 
mravní síla němec
kých vojáků jest 
otřesena. Osmý 
srpen byl hrobem 
nadějí německého 
v rchního velení, 
které se až do kon-

Mlsto priJlolllu bulharské frúnt)'. ce července zaru-

čovalo za úplné a 
rozhodné vítězství německých vojsk na západním bojišti. Nyní 
jak Ludendorff tak Hindenburg byli nuceni doznati, že Německo 
války nevyhraje. Od druhé polovice srpna naléhalo pak Rakousko
Uhersko;uaNěmecko, abysobledem na povážlivývojenskýstav Ně
mecka a na zoufalé vnitřní poměry habsburské monarchie bylo ne
prodleně zahájeno jednání o mír. Mezi Berlínem a Vídní nebylo 
však dosaženo dohody, jakou formou se to má státi, a tak Rakousko
Uhersko vystoupilo posl éze I 5. září I 9 I 8 samostatně s výzvou, aby 
všechny válčící státy vyslaly své zástupce do některého místa v ne
utrální zemi k důvěrným předběžným poradám o základnich zása
dách míru. V nejbližších dnech se však setkala rakousko-uberská 
výzva s rozhodným odmítnutim Dohody. Clemenceau prohlásil 
17· září, že Francie povede boj až do vítězného konce, jímž se na
plní vítězství svrchovaného lidství, a že Spojenci neopustí žádný 
malý utlačený národ. Znamenalo to též, že Dohoda splní své slav
nostní sliby a závazky, které učinila československému odboji. 
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Zatím co na půdě zpustošené Francie a Belgie nadcházel sou
mrak nad zpychlo u vojenskou mocí Německa, dopadla nenadále 
na Ústřední mocnosti jiná těžká rána, která byla ve svých důsled
cích nenapravitelnou katastrofou, zejména pro Rakousko- Uher
s ko, zhroucení balkán
ské fronty. Balkán
ská fronta, kterou 
tvořily na jedné 
straně sbory bul
harské a německé, 
na druhé straně 
pak několik divi
sí francouzských, 
srbských, řeckých, 
britských a jedna 
italská, platila až do 
této dobyza vedlej
ší, na niž ve srov-

Kulometný oddíl první divise čsl. armád)' lJa Sibili. 

nání s hlavními bojišti byly voj enské síly celkem neveliké. Spojenci 
dlouho nechápali významu této fronty, ~dkudž 11!0blo býti ohro
ženo Rakousko- Uhersko a odříznuto Turecko od Ustřednich moc
nosti. Změnase dostavila teprve ke konci jara r. I9I 8, kdy se velite
lem spojeneckých vojsk na balkánském bojišti stal generálFranchei 
ďEspere..ya kdy bylo nejvyšší spojeneckou vojenskou radou na srb
ský návrh rozhodnuto, aby dohodová vojska přešla tu k útoku; 
přípravou k němu dopravila Dohoda na Balkán jmenovitě větší 
počet dělostřelectva a aeroplánů. Zdar útoku zajišťovala přes velmi 
nesnadný terén únava bulharského vojska, které trpělo hladem. 

V den, kdy rakousko-uherský ministr zahraničnich věcí hr. Bu
rian rozesílal válčícím státům zmíněnou výzvu, zahájil Franchet 
d'Espěrey ofensivu. Hned prvního dne podařilo se srbským a fran
couzským oddílům přes houževnatý odpor Němců proraziti nepřá
telskou frontu a valná část bulharského vojska se rozutíkala. V ně
kolika dnech byla zpečetěna úplná porážka Bulharska, kterou do
vršila vzpoura bulharských vojáků. Dne 29. Září I9IS sjednala bul
harská lJláda s velitelstvím dohodové 'armády příměří a na počátku 
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října vzdal se trúnu bulharský car Ferdinand, hlavní p~.vod:e n~
nějšího neštěstí Bulharska. Současně pak počalo nezadrzltelne vm
kati srbské vojsko na púdu své otčiny, po tři léta téměř deptané 
surovvm nepřítelem. Dne 12. října padla do jeho rukou Niša již den 

.I před tím se roz-
hodlo rakousko
uberské vrchní 
velení, že rakous
ko-uherské vojsko 
vyklidí celé srb
ské území a ustou
pí za Sávu a Du
naj. Současně pak 
s porážkou bul
ha~skou naplňOl!al 
se i osud Turecka) 
jehož armáda byla 
v druhé polovi
ci září roku 19I8 

Ze života ČJI. legií na Sibil'i: vařen! oběda a IO/lPállí brali/boI'. poražena na hlavu 
britským vojskem 

v Palestině, do jehož rukou padl dne 1. října r. I9I8 Damašek. 
V den kapitulace Bulharska, 29. ZáN I9I8) shromáždili se v p~až

skémObecním domě členO?)é J) Národního výboru" a J)Ceskéhosvazu") k mmž 
se po prvé připojili také čeští občanští členové ra.k?~ské panské 
sněmovny, k společné J'ChůZiJ na níž znovu osvědbl1,lménem ná
roda, že "pevně a neoblomně trvá na historických projevech svých 
svobodně zvolených zástupcú, naplněn jsa nezvratným přesvěd
čením, že dojde svých nejvyšších dlú v nich vyslovených, své 
plné samostatnosti a své svobody", a rozhodně odmítli pokusy ra
kouské vlády o změnu ústavy ve prospěch národnostní autonomie. 
"Na všechny dnešní pokusy o změnu ústavy, pravila resoluce této 
schúze, nemá utlačovaný národ náš jiné odpovědi, nežli chladné a 
rozhodné odmítnutí, poněvadž ví, že nejsou ničím jiným, nežli 
produktem stoupající tísně, bezradnosti a rozvratu. My nev~říme 
dnes žádným slibúm vÍCe. Zkušenosti celých desítiletí o slIbech 
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daných a nedodržených naučily nás správně odhadovati jejich cenu. 
Sliby sebe dále sahající nemohou nás dnes oslniti a od dlú našich 
odvrátiti. Těžké zkoušky našeho námda přikazují nám naopak zů
stati pevnými zejména tam, kde poměry jsou skutečně silnější 
všech slibú. Co žá-
dáme, toho nám 
vídeňské vlády ni
kdy nedají a dáti 
nemohou. Národ 
náš nikdy nemúže 
spoléhati, že by 
svobodysvédosáhl 
od kruhú, které po 
celou dobu války 
neviděly v národě 
našem nic jiného 
nežli předmět bez
ohledného vykoři-
s ťování, které ještě ČJI. vojenskj aeropláll na Sibiři. 

v poslední chvíli 
se nelekají žádných prostředkú, aby národ náš ponížily, vyhlado
vělya svémocnými akty nejhmbšího útisku ranily v jeho nejsvě
tějších citech. Národ náš nemá také nic společného s činiteli, které 
postihuje nesmírná tíha odpovědnosti za hrúzy války. Není proto 
a nebude v národě českém nikoho, kdo by proti jednomyslné vúli 
národa chtěl jednati s těmi, jimž nejdeo žádnou spravedlnost pro 
národ český a národ polský a jihoslovanský, nýbrž kteří tím zpú
sobem usilují v podstatě jenom o záchranu nynějšího veřejného 
bezpráví. Národ český na svém pevném postupu proto setrvá, 
nechť přijde cokoli, v přesvědčení, že spravedlivá věc dojde ko
nečného cíle, zejména dnes, kdy se stal součásti velikých ideálú 
světových." Pražský censor mínil, že zachrání ještě monarchii, když 
celou tuto resoluci zkonfiskoval. 

Teprve v této chvíli, když bylo již vše ztraceno, počal baron 
Httssarek velmi nesměle mluviti o ttplatnění národnostní autonomie a 
zásady sebeurčení národů v rámci Rakouska. Své názory v tomto směru 
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vyložil zejména V první schůzi podzimního zasedání rakouské říš
ské rady 1. října r. 1918. Ústupky, které činil demokratickému du
chu rodící se nové Evropy a rakouským Slovanům, byly však tak 
nepatrné a nedostatečné, že nemohly postačiti ani nejmírnějším 
z mírných. A těchto vlastně v Rakousku již ani nebylo a nejméně 
v československém národě, který byl uprostřed horečných pří
prav k provedení převratu. Vskutku také čeští poslanci a po jejich 
vzoru i poslanci jihoslovanští dali hned vzápětí, 2.řijna I9 I8) rakou
skému ministerskému předsedovi odpověď, o jaké dosud nebylo 
v rakouském parlamentu slýcháno. Smělou revoluční mluvou pro
hlašovali čeští poslanci úplnj a nenávratnj rozchod československého ná
rodaLs habsburskou monarchií a dynastií) dotvrzujíce tak své dřívější 
slavhpstní projevy a přísahy, Tříkrálovou deklaradpočínajíc. 

Nejprudší a nejvýraznější řeč pronesl 2. října sám předseda 
"Českého svazu" poslanec Fr. Staněk pod bezprostředním dojmem 
nejnovějších důvěrných zpráv, jichž se mu dostalo ze Švýcar 
o stavu na bojištích a o nových zárukácb, kterých dosáhl českoslo
venský zahraniční odboj. V jeho slovech se, jak bylo výstižně po
věděno, konečně obnažila česká duše úplně, vyznávajíc bez pře
tvářky svou lásku i svou nenávist -lásku k legiím a jejich vůdcům 
za hranicemi a nenávist k německým a maďarským pánům Rakou
ska, pro něž český národ bojoval jen z donucení a nad jehož za
slouženým pádem pociťoval nyní spravedlivé zadostiučinění. )JPro 
Ustřední mocnosti) volal Staněk k užaslým Němcům, nebyla dobrovolně 
prolita anijedinákrůpěj našíkrve. Naši rodáci zřídili ve všech armádách 
Dohody naše československé legie. Tam prolévali naši lidé svou krev 
za nejideálnější práva lidstva, tam pomáhali v rozhodných bitvách 
a v nejnebezpečnějších okamžicích, a je také jejich zásluhou, že 
srdce Francie, Paříž, a její přístav, Calais, nepadly za kořist Něm
cům", nNašíJJlprogramem minimálnímjest stát československJJjenž bude 
zahrnovati také zemi slovenskou v jejích zeměpis/?ých hranicích. Svobodná 
Jugoslavie, nezávislé velké Polsko a stát československý povstávají 
již nyní z morového bahna jihovýchodní národnostní politiky 
evropské, stavějíce se po bok, do společné bitevní fronty tří států 
slovanských od Gdanska přes Prahu až k Adriil Nechtěli jste nás 
připustiti k jednání mírovému, ale nyní budou se tohoto jednání, 

u 
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a to proti vaší vůli, účastniti zástupcové čeští, a to zástupcové česko
slovenských brigád ... Vy budete nuceni jednati s nimi, a proto 
my nejednáme s vámi!(( Tím zároveň prohlašoval Staněk pařížskou 
"Národní radu" s Masarykem v čele za pravou představitelku 
československého národa. 

Divo ká bouře, která se po Staňkově řeči rozpoutala v řadách 
německých poslanců (na př. poslanec Teufel nazval československé 
legie bandou darebáků), byla výronem bezmocného vzteku, jejž 
československý národ mohl přijmouti se zadostiučiněním. Nad 
Rakouskem- Uherskem rozléhalo se zlověstné vyzvánění umíráč
kem. Marně se v příštích dnech pokoušel císař Karel L o záchranu 
svého panstvi. Jeho pokusy doma byly rozhodně odmítnuty odpo
vědnými zástupci československého národa, za hranicemi pak byly 
zkříženy zahraničním odbojem. 

USTAVENÍ 

PROZATÍMNÍ ČESKOSLOVENSKÉ VLADY V PAŘÍZI. 

ČTRNACTY ŘÍJEN 1918 V ČESKYCH ZEMÍCH 

Na počátku října r. 1918, po kapitulaci Bulharska, po rozhodné 
porážce Turecka na palestinské frontě a po nezadržitelném dvou
měsíčním německém ústupu na západním bojišti, počala vzcházeti 
naděje, že konec světového zápasu nadejde dříve než na jaře r. 19 1 9, 
jak bylo až dosud očekáváno. Po 8. srpnu 1918 dospělo i německé 
vrchní velení k přesvědčení, že válka neskončí pro Německo ví
tězně, mínilo však, že německé vojsko bude moci klásti v nových 
posidch ještě delšía vydatnější odpor obranný, jímž bysl Německo 
vymohlo příznivějších mírových podmínek. Vskutku však den 
ode dne rostly přiznaky, které ukazovaly, že ani tento předpoklad 
nebyl správný. Ztráty, jimiž německá armáda trpěla na ustavičném 
ústupu, nemohly býti ani zdaleka nahrazovány; byl-li průměrný 
stav praporu německého vojska v dubnu r. 1918 ještě 800 mužů, 
klesl tento počet v polovici srpna na 650 mužů, v záři na 530 mužů 
a v posledním měsíci války na 450 mužů, v čemž byli započteni 
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i nemocní a zajatí. Nadto pak byly ke konci záři veškeré zálohy vy
čerpány, takže se celé německé vojsko bilo bez oddechu a bez vy
střídání v předních řadách. Ještě povážlivější bylo, že také němečtí 
vojáci podlehli duchu rozvratu, k jehož rozšíření přispěla stejně 
únava z dlouhé války a vědomi marnosti dalších obětí, jako půso
bení těch, kteří se vrátili z ruského zajetí naplněni bolševickými 
předsta vami. Ke konci září 1918 dostával německý hlavní stan 
z fronty zprávy, že němečtí vojáci místy již nebojují a že postup 
nepřítele pokoušejí se zadržeti jen důstojnické oddíly. 

Tento stav a zpráva o zhroucení balkánské fronty dovedly v po
sledních dnech zářijových Ludendorffa a Hindenburga konečně 
k poznání, že světová válka jest pro Německo úplně ztracena, že 
Německo válku beznadějně prohrálo. I jim se nyní jedinou zá
chranou Německa před strašlivými důsledky porážky jevilo ne
prodlené uzavření příměří a míru. Dne 29. Září I9IJ bylo v německé 
korunní radě ve Spaa rozhodnuto požádati presidenta Wilsona o zprostřed
kování příměří na základě čtrnácti jeho bodů. Cestu k tomuto kroku 
měla upraviti změna v kancléřském úřadě německé říše, jehož se 
na začátku října ujal princ Max Bádenský. Stalo se tak u vědomí 
odporu Dohody a presidenta Wilsona k vůclcúm válečného Ně
mecka, na nichž spočívala vina z rozpoutáni a prodlužování války; 
záhy se ovšem ukázalo, že odchod kancléře Hertlinga nemúže ani 
zdaleka postačiti, když na svých místech zústali mužové, jejichž 
vina a odpovědnost byla daleko větší. Rakousko-Uhersko s roz
hodnutím Německa zásadně souhlasilo, třebaže se baronovi Hus
sarkovi i uherskému ministerskému předsedovi Wekerlovi nelí
bilo, že žádost o příměří má spočívati na demokratických zásadách 
Wilsonových. A tak J. října I9IJ obrátily se Ostřední ItlOC11osti (Ně
mecko, Rakousko- Uhersko a Turecko), každá samostatně, s pros
bou na presidenta Spojettjch států, aby bylo neprodleně sjednáno Příměří 
a zah4Jeno jednání o mír. Bylo to zároveň jejich veřejné doznání úplné 
porážky. 

V této chvHi se jasně ukázalo, jak ohromný význam mělo, že 
se pařížské "Národní radě" podařilo v předchozích měsících do
sábnouti postupně od jednotlivých státú Dohody mezinárodně po
litického a právního uznání maximálních revolučních cHú českoslo-

USTAVENÍ PROZATÍMNÍ ČSL. VLÁDY. 14. RÍJEN t918 

venského odboje a že bylo tak připraveno vše pro poslední rozho
dující chvíli, která nadešla začátkem října :1:918, neboť konec zá
pasu na frontách byl provázen bojem Rakouska-Uherska a jeho 
přátel v dohodo
vých zemích o zá
chranu habsbur
ské říše a dynastie. 
Ještě bezprostřed
ně předtím, v září 
r.19 18 ,podařilose 
dru Benešovi roz
šířiti a prohloubiti 
dosavadní závazky 
Dohody k česko
slovenskému od
boji, k čemuž pod
statně př:spěJa brit
s ká de klarace z 9. 
srpna 1. 1918. Za 
svého londýnské
ho pobytu jednal 
dr. Beneš též o 
uznání Japonskem, 
jehožpřímýasilný 
zájem na Cecho
slovácích se dato
valod té doby, kdy 
bylo rozhodnuto 
o odchodu česko
slovenských legií 
z Ruska na západ
ní bojiště přes Vla-

Ze života čsl. legií na Sibiři: dobrol1olllíci rozdávajf chléb 

ruskjm dětem 

divostok; tento zájemse podstatně stupňoval vystoupením Cecho-
5lováků proti bolševikům, vúči nimž bylo Japonsko naladěno ne
přátelsky. Také několikadenní zastávka Masarykova na cestězRuska 
do Spojených států v hlavním městě Japonska měla pro prohlou-
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bení československo-japonských styků veliký význam. Po vydání 
britské deklarace rozhodlose Japonsko následovati anglického vzoru 
a o měsíc později odevzdal japonský vyslanec v Paříži" Ces koslo
venské národní radě" obdobnou deklaraci japonské vlády, dato
vanou 9. září 1918, v níž se prohlašoval hluboký zájem a sympatie 
japonské vlády k spravedlivým snahám československého národa 
o svobodné a nezávislé národní bytí a uznávala se československá 
armáda za armádu spojeneckou jakož i právo svrchovanosti" Cesko
slovenské národní rady" nad československým vojskem. 

Daleko důležitější bylo však uzavřen/nové smlouvy J)Národllí rady" 
sFrancií) o niž počal dr. Beneš jednati v polovici srpna r. 1918 po 
svém návratu z Londýna a podle vzoru smlouvy, uzavřené mezi 
"Národní radou" a anglickou vládou. Také tentokráte dosáhl dr. 
Beneš splnění všech podstatných požadavků. Jednání o novou 
smlouvu bylo skončeno kolem 10. záři, k jejímu podpisu pak _ 
jménem francouzské vlády podepsal tento významný dokument 
ministr zahraničních věcí St. Pichon a jménem "Národní rady" 
dr. Beneš - došlo 28. Září I9I8. Tato "Dohoda o postaveni česko
slovenského národa ve Francii" důležitě doplňovala a rozšiřovala 
francouzské prohlášení z 29- června 1918, obsahujíc zejména uznání 
nNárodní rady« za československou vládu de jacto) dále právní závazek 
Francie) že dopo/mlže československému národu k obnově jeho samostatného 
státu) a konečně záruku o účasti Cechoslováků na mezispqjeneckjch konje
rencích) na nichž by se jednalo o otázkách, týkajících se českoslo
venských zájmů; mimo to francouzská vláda vyslovovala ochotu 
navázati s "Národní radou" úřední diplomatické styky podle ob
vyklých mezinárodních forem. Francouzská vláda uznávala novou 
dohodou doslovně "národ československý za národ spojenecký a 
vedoucí válku, jehož svrchovanost jest představována, Ceskoslo
venskou národní radou' jako vládou de facto, sídlící ve Francii", 
a zavazovala se, že "bude jej i nadále podporovati, aby dosáhl své 
svobody a obnovil nezávislý československý stát v hranicích svýcb 
bývalých zemí historických". Poněvadž tyto nové ústupky Francie 
československému odboji daleko předstihovaly zásady úmluvy, 
uzavřené" Ceskoslovenskounárodní radou" s francouzskou vládou 
v prosinci r. 1917 a týkající se zřízení samosprávného čsl. vojska 
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ve Francii, prohlašovala dohoda z 28. září 1918, že z toho důvodu 
bude sjednána také nová úmluva vojenská. 

Hned po dosažení zásadní dohody o textu nové úmluvy s Fran
cií jal se dr. Beneš činiti přípravy k přeměně ))Národní rady" v proza-

SUrání válečné kořisti, dobyté čsl. dobrovolníky na bolševicích ( A1al'iaf1ovka, 10. čmma 1918). 

fÍmn! československou vládu a k jmenování diplomatických zástupců 
této vlády u jednotlivých vlád dohodových států, jak mu k tomu 
propůjčovalo právo britské deklarace z 9. srpnal9~ 8 a nová ~?~oda 
s Francií; chtěl tím také podle své prozíravé taktiky vytvor1t1 po
kud možno nejv.íce "hotových skutečností", jimiž by byla Dohod~ 
spoutána, aby se v poslední chvíli přec jen n~emohla rozhodnou;l 
k nějakým ústupkům ve prospěch Rakouska-Uherska~ Habsbu~ku. 
Hned I). září 1918 telegrafoval dr. Beneš Masarykov1 do WasblUg
tonu, navrhuje, aby byla v Paříži v,Ytvořena f~ozatín;ní česk?sl~
venská vláda, která by měla podobne postavem Jako vlada belglcka, 
jež také nemohla pro německou okupaci spravovati území, pro něž 
byla ustanovena. Tuto prozatímní česk~sl?venskou ::,lá?u vedle 
předsedy měl tvořiti ministr války 'a mlll1str zahramcmch věd, 
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kdežto pro obor financí a vnitra navrhoval dr. Beneš zříditi státní 
sekretariáty. Jak patrno, měla to býti vláda kusá, jen s nejnutnějšími 
odbory; vyplývalo to ze základní myšlenky vůdců zahraničního od
boje, že zahraniční a domácí odboj tvoří neroz!učitelnou jednotu, 
a proto neobsazená místa byla reservována pro členy českosloven
skél~o náro~a doma, kteří by se ujali svých úřadů, až by tomu okol
nosti dovolIly. Posléze pak dr. Beneš navrhoval zříditi také česko
sl?venská ~yslanectví v Londýně, Rímě, Tokiu a ve Washingtonu 
a Jmenovati čsl. zástupce usrbské vlády. Podle původních disposic 
mě~o býti ustavení československé vlády vyhlášeno symbolicky 
8. hstopadu I918; dálo se tak v předpokladu, že válka bude trvati 
do jara I9I9' Dne 26. září r. 1918 schválil Masaryk všechny návrhy 
Benešovy. ° těchto přípravách jakož i o novém právním postaveni 
československého odboje v dohodových zemích poslal dr. Beneš 
také zprávu do Prahy. Dalekosáhlý obsah této zprávy vzbudil 
v Cechách mohutný dojem, pod nímž stála i zmíněná již schůze 
"Národního výboru", "Ceského svazu" a českých členů panské 
sněmovny z 29' září 1 9 I 8 jakož i její prohlášeni. 

Ještě před formálním ustanovením československé vlády chtěl 
dr. Beneš sjednati politickotl úl1:lltlvtl také s !tali!, která by byla nejen 
obdobou britské deklarace a smlouvy "Národní rady" s Francii 
z 28. září 1918, nýbrž obsahovala i dohodu o společném postupu 
Ceskoslovenska a Italie na mirové konferenci. V tomto smyslu Za
sla.l dr. Beneš 24. záři předsedovi italské vlády Orlandovi pamětní 
SplS a o týden později,!. října 1918, se odebral do Ita1ie osobně' 
M. R. Stefánik, s jehož jménem byly nerozlučně spojeny předešlé 
smlouvy "Národní rady" s Italií, se tentokráte jednání nezúčastnil, 
poněvadž byl v této době, jak jsme podotkli již výše, spolu s gene
rálem ]aninem na daleké cestě do Sibiře k československým legiím. 
Dr. Beneš navštívil nejprve na frontě u Roveretta československou 
divisia raněné dobrovolníky ve Veroně, odkudž večer 4. října ode
jel do Ríma. Již den před tím,}.října IftI8}tlčinil ministerský předseda 
Orlando} dávaje tak odpověď jednak vzpomenutému memorandu 
Benešovu jednak pak domácí oposici, vytýkající vládě, že se dala 
předstihnouti v otázce československé samostatnosti Anglií a 
Francií, v italské sněmovně důležité prohlášení, v němž zdůrazňoval, 
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že se již vojenská úmlu va Italie s" Ceskoslovenskou národní radou 'I 
z 21. dubna I9 18 "rovnala výslovnému uznáni ,Ceskoslovenské 
národní rady' za vládu de facto", poskytujíc tak "Národní radě" 
v podstatě totéž, co jí teprve později dala britská deklarace a nová 

Pl'ehlídko 4. fsl. p/lIkllllO Sibi/i gemrálolJ jOl1illem (Tojšef). 

dohoda s Francií. K významnému svému projevu připojil pak 
Orlando cenné osvědčení přátelství Italie k československému 
národu. "Od té doby, pravil Orlando, maje časově na mysli vojen
skou úmluvu z 21. dubna I91 8, naše vztahy k tomuto heroickému 
národu byly vždy nanejvýš přátelské, a bratrské pásky, jež nás poji, 
byly upevněny a utvrzeny krví, kterou tito vděční synové prolili, 
hájíce v Alpách zemi italskou jako zemi vlastnÍ. Myslím, že tlumo
čím věrně city všeho italského lidu, tvrdím-li že přátelství obou 
národů zůstane upřímné a nerozlučné a že se rozšíří v plodné styky 
hospodářské a duševní, jež vzniknou po válce." 

Třetí pobyt Benešův vRímě nepotrval však dlouho. Uprostřed 
jednání s italským ministerstvem zahraničních věcí o text politické 
úmlu vy československo-italské zastihl dra Beneše naléha vý telegram 

I053 
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jeho pařížských spolupracovníků, vyzývající jej k neprodlenému 
návratu do Paříže. Vskutku pak důvody, pro něž se dr. Beneš 
I). října vrátil z Říma do Paříže, byly velmi vážné. Viděli jsme již 
aspoň zčásti, jak se od kapitulace Bulharska z 29. září 1918 spád 
rozhodných události nadmíru a neočekávaně zrychlil. Bezpro
středně za bulharskou .kapitulací následovala změna německé 
vlády a žádost Ústředních mocnosti (z 5. října 1918)0 příměří jakož 
i o zahájení jednání o mír podle zásad, obsažených v pos~lství pre
sidenta Wilsona z 8. ledna 19I8. Již dne 8. října odpov"ěděl pre
sident Wilson Německu dotazem, zda německá vláda přijímá jeho 
zásady doopravdy a zda německá žádost byla vznesena jménem 
těch, kteří vedli až dosud válku; odpověď zároveň prohlašovala, 
že president Spojených států nemůže navrhnouti Spojencům, aby 
jednali o příměří do té doby, dokud německá vojska jsou na území 
států Dohody. O týden pak později, 14. října 1918, byla odeslána 
z Washingtonu do Berlína nová odpověď presidenta \X7ilsona na 
prohlášení německého ministra pro zahraniční věci Solfa z 12. října, 
která ještě přesněji stanovila podmínky, jež musí Německo splniti, 
má-li býti s ním zahájeno jednání o příměří; vedle vyklizení doho
dového území německým vojskem mělo Německo neprodleně 
zastaviti ponorkovou válku a ničení obsazených území jakož i od
straniti moc absolutismu, jenž až dosud ovládal Německo. Tato po
slední podmínka byla namířena nejen proti vojenské diktatuře ně
meckého hlavního stanu, spočívající v rukách Ludendorffových a 
Hindenburgových, nýbrž i proti samému císaři Vilémovi II. 

Zatim co mezi Berlínem a Washingtonem byl veden tento 
vzrušující dialog, nedával president Wilson Vídni na její obdob
nou žádost o příměří a mír odpovědi; teprve nota ze 14. října 1918 
oznamovala, že president Spojených států odpoví Rakousku-Uher
sku zvlášť. Tento odchylný postup Wilsonův vůči Německu a Ra
kousku- Uhersku vzbuzoval dojem, jako by se president Wilson 
chtěl k habsburskému Rakousku- Uhersku chovati méně tvrdě než 
k hohenzollernskému Německu, a z něho vznikla na jedné straně 
klamná naděje nejen v úředních kruzích rakousko-uherských, 
nýbrž i mezi přáteli Habs~urků vůbec, že se přes nepříznivé pro
hláš ení americké vlády z 3. září 1918 přece i en po daří po d něja-

1 
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kou formou zachovati habsburské panství ve střední Evropě, na 
druhé straně pak jisté znepokojeni mezi přáteli potlačených rakous
ko-uhers kých národů a ovšem i mezi členy pařížské "Národní 
rady". K tomu docházely do Paříže znepokojující zprávy o. chy-

Z bojů čsl. legií na Sibiři s bolševiky: vjbuchem zničená stanice Bajkal. 

staných přípravách k provedení ústavních změn v habsburské mo
narchii, o nichž bude ještě řeč, jakož i o tom, že rakouský minis
terský předseda Hussarek má býti vystřídán pacifistou prof. Lam
maschem, jenž byl u mnohých v kruzích Dohody pro svou smíř
livost a starorakouské smýšlení příznivě zapsán. Tyto, jakož i jiné 
zprávy ukazovaly, že se Rakousko-Uhersko připravuje k důležitým 
krokům, aby učinilo zadost čtrnácti bodům Wilsonovým a tak 
upravilo si cestu k rychlému příměří a míru. Z toho však vznikaly 
obavy,abyseDohodaneodhodlala k separátnímu míru sRakouskem _ 
Uherskem, jenž by byl hrobem nadějí československého odboje na 
úplnou nezávislost a samostatnost československého národa. Ne-
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malým důvodem k těmto obavám bylo i to, že na přání, vyslovené 
spojeneckými vládami v těchto pohnutých dnech, byl odložen 
kongres potlačených rakousko-uherských národů, jenž se měJ 
15· října 1918 sejíti v Paříži jako opakování a pokračování obdob
ného kongresu římského z dubna téhož roku. 

V několika dnech se ovšem ukázala bezpodstatnost těchto na
ději a obav. Skutečný stav správně vystihl již 14. října 1918 ředitel 
politického oddělení francouzského ministerstva zahraničních věcí 
a příznivec československých revolučních snah, několikráte tu již 
zmíněný Ph. Berthelot, jenž prohlásil vůči dru Benešovi: ,,0 něja
kém vážném, separátním jednání s Rakouském nedá se ~luvit. 
Síly, které jsou rozpoutány, nedají se zarazit. Katastrofa Ustřed
ních mocností nedá se zažehnati, Rakousko- Uhersko je odsouzeno 
k zániku, zachránit je nemůže nic. I kdyby se pokusil ten nebo 
onen o nějaké jednání, byla by to jen bezvýznamná intrika. Dnes 
tu pracuji světové síly a osudoví činitelé, jichž už lidé nejsou 
pány." 

Toto prohlášení nejen že neodvrátilo, nýbd naopak pobídlo 
dra Beneše urychliti rozbodný krok, chystaný původně k 8. listo
padu 1918; dr. Beneš byl ujištěn Berthelotem, že Francie doddí 
slovo podle svých ujednání s "Národní radou" a že zaujme k chy
stanému prohlášení příznivé stanovisko. A tak ještě večer I4. řijna 
I9 IS odevzdal dr. Beneš francouzskému ministerstvu zahraničních 
věcí jakož i vyslancům spojeneckých států v Paříži památné ozná
meni, dovolávající se prohlášeni Spojených států z 3. září 19 18, 
smlouvy "Československé národní rady" s Anglii z 3. září 19 18, 
smlouvy "Národní rady" s Francií z 28. září I9I 8 a Orlandova pro
hlášeni v italské sněmovně z 3. října 1918, že se 26. září 1918 (bylo 
to datum Masarykova schválení Benešových návrhů, o němž byla 
před chvílí řeč) utvořila v Paříži zatímní československá vláda) která se 
skládá: Z T. G. Masat:ykl jakožto presidenta zatímní vlády (titul 
presidenta byl zvolen, jak připomíná dr. Beneš, s ohledem na čsl. 
dobrovolníky-vojáky, "pro které president Masaryk zosobňoval 
vše: otce, vůdce, šéfa státu a vlády a vůbec celý náš osvobozenský 
ideál ce), dále předsedy ministerské rady a ministra financí, E. Be
neše jakožto ministra zahraničních věcí a ministra vnitra a M. R. 
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Stejámka jakožto ministra války. S prohlášením zatímni českoslo
venské vlády se zároveň oznamovalo, že zatímni vláda jmenovala 
své diplomatické zástupce u států Dohody, a to Stefana Osuského 
u vlády Velké Britanie, Lva Sychravu u vlády francouzské, Lva 
Borského u vlády italské, K. 
Perglera u vlády Spojených 
států a B. Pavlů v Rusku. Do
volávalo-lise prohlášení česko
slovenské zatímní vlády, která 
vystřídala revoluční Česko
slovenskou "Národní radu", 
vúvodu vzpomenutých doku
mentů, opravňujících k pod
niknutému dalekosáhlému 
kroku se stanoviska meziná
rodního, zdůraznilo v závěru, 
že se toto rozhodnutí stalo 
také v nej užší dohodě s poli
tickými vůdci českosloven
ského národa doma. "Dne 2. 

října 1918 československý po
slanec Staněk, předseda, Čes
kého svazu' ve vídeňském 

parlamentu, oznámil slavnost- Dr. Lev Borskf prvni fs/. diplomatickj zástlljJt'e 

ně, že ,Československá národ- II italské v!ácl.y t' Římě. 
ní rada' jako nejvyšší orgán 
československých armád je povolána, aby zastupovala českoslo
venský národ před Spojenci a na mírové konferenci. Dne 9. října 
19 18 poslanec Zahradník, mluvě jménem téhož ,Svazu', oznámil, 
"že Čechoslováci opouštějí trvale vídeňský parlament a lámou tak 
navždy veškerá pouta s Rakouskem- Uherskem. Z vůle našeho 
národa a našich vojsk béřeme dnes do svých rukou jako zatímní 
vláda řízení politických osudů československých zemí a v této 
hodnosti vstupujeme oficielně ve styk se spojeneckými vládami, 
opírajíce se jednak o vzájemné smlouvy s nimi, jednak o jejich 
slavnostní prohlášeni. Činíme toto prohlášení co nejdůrazněji a 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 67. 1°57 
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co nejslavnostněji ve chvíli, kdy veliké politické události volají 
všechny národy k účasti na rozhodnutích, kterésnad na mnohá sta
letí dají Evropě nový politický řád." 

Hned druhého dne uznala francouzská vláda prostřednictvím 
ministra St. Pichona zatímní vládu československých zemí, ujiš
ťujíc opětovně, že "sympatie Francie pro, \echoslo:áky . ~edatují 
se nikterak teprve od dnešního dne a nem treba o mch uj1stovat1; 
všechny svobodné národy, a Francie v první řadě, obdivovaly se 
po zásluze patriotismu, statečnosti a obětavosti národa a armád 
československých". V příštích dnech pak byla československá za
tímní vláda postupně uznána i ostatními spojeneckými vládami a 
stejně byli uznáni její diplomatičtí zástupci. Od I4. října I9I8vstoupil 
českoslovemkj stát v mezinárodním ohledu do řad] samostatnjch evropskjch 
států. O čtrnáct pak dní později, 28. října 1918, kdy českosloven
ský národ převzal vskutku vládu věcí svých do svých rukou, do
vršil domácí odboj dílo odboje zahraničního. Jen tímto prozíra
vým a včasným krokem dra Beneše, k němuž se připojuje~emé:lě 
významné Masarykovo prohlášení československé nezávIslost! z 
18. října 1918, o němž bude ještě řeč v příští kapitole, bylo ~n::ož
nčno, že se československý národ mohl od počátku účastmtl po 
boku vítězných Spojenců úpravy nové Evropy, k níž došlo po bez
podmínečné kapitulaci Něm~ckay1I. listopadu .1~;.8 a po roz.pa~
nutí Rakouska-Uherska, k nemuz dal ke koncI rlJna 1918 slgnal 
převrat, provedený v českých z:;?ích. y'" v 

Shodou okolností stal se 14. rlJen 1918 v dCJ1nach ceskosloven
ského odboje proti Rakousku- Uhersku významný i pro jinou udá
lost. Toho dne vyvrcholilo v Praze a v Cechách vůbec demon
strační stávkové hnutí českého dělnictva, které počalo 22. ledna 1918 
a jehož přední příčinou byla hmotná bída a naprostý ncdostatek 
potravin v širokých vrstvách1idu. Vyživovací poměryse v českých 
zemích nezlepšily ani po žních r. 1918. Na počá~k.u z~ří z~kázala 
vláda přísně soukromé (batohové) zásobování a policIe s cetnlctvem 
zahájila zejména na želcznicích hon na ty, kteří toto kruté naří~ení 
přestupovali, konfiskujíc jim nelítostně a bez ,náh~ady potr~vl::y~ 
sehnané pravídelně těžce a draze. Nebylo uhll am pro nastavaj1cl 
cukerní kampaň, třcbaže měla pro stát veliký význam finanční, 

f 
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dm méně pak pro ostatní průmysl, pro úřady, veřejné ústavy, 
školy a zejména pro soukromou spotřebu. Hladovějící lid nemohl 
si uvařiti ani řepy, ani tuřínu, ani hrstky brambor, které platilv 
tehdy přímo za pochoutku. Chřipková epidemie kosila v těcht~ 

Mani estační tábor éeského lidu ve Slezsku 
pro českos!ovfnskj stát na Ostré Htine u ChabiJova Háje (začátek října I9 I8). 

d?ech tisíce a tisíce lidí bez rozdílu věku a pohlaví, jejichž orga-
111smus, podlomený dlouhým strádáním a podvýživou, nekladl 
vražedné epidemii odporu. Hrobníci ani nestačili na hřbitovech 
kopati nové hroby. Obzvlášť zle bylo ve větších městech a na 
prvnín: místě y Pra~e, kde na počátku října 1918 nebylo ani bram
bor, am mouky, anI uhlí. Při tom" Válečný obilní ústav" vyvážel 
z Cech denně na 40 vagonů mouky pro Vídeň, německé země 
rakouské a pro armádu a činil přípravy vyvésti z Cech také velkou 
část bramborové úrody. Všechna zoufalá memoranda, předkládaná 
pražskému místodržitelství a vídeňskému ministerstvu neměla 
účinku, takže hromadný vývoz potravin z českých zemi v;buzoval 
doje~: že Yídeň c~l~e. ~eský ~árod vydati úplně na pospas hladu, 
po p,npade dO!-,lUt1tl Jej k drvokým výbuchům nespokojenosti, 
ktere by ohrozIly osvobozovací snahy. 

1°59 
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Toto loupežné drancol;ání českjch krajů nezůstalo ovšem utajeno 
a širokých vrstev lidu se zmocnilo nevýslovné rozčilení. Do tohoto 
neudržitelného stavu rozhodl se zasáhnouti "Národní výbor", 
jenž již předtím úspěšně organisoval prostřednictvím "Zemské 
hospodářské rady" a okresních hospodářských rad svépomocné 
zásobení českých měst aspoň nejnutnějšími potravinami a postaral 
se o rozšÍ:ření činnosti" Ceského srdce", "Národní výbor"rozhodl, 
aby hospodářské rady uspotádaly I4. října demonstrační tábo1J' lidu 
protivyváŽeJtí potravin Z českjch ze!J/Í) a pro tento účel sestavil jednatel 
"Národního výboru" dr. Fr. Soukup také protest, jenž byl ostat
ními členy výboru schválen a měl býti na táborech odhlasován. 
Akce "Národního výboru" neměla jen povahu hospodářskou, 
nýbrž i politickou, a počítala přirozeně s účastí všech t:řid národa, 
zej ména pak dělnictva, které svou hromadností mohlo dodati pro
jevu potřebného důrazu. 

Provedení rozhodnutí "Ná.rodniho výboru" v socialistických 
kruzích českého dělnictva u jala se ))50cialistická rada{(} která byla vý
sledkemzmíněných již sbližovacich snah obou socialistických 
stran českých, strany sociálně-demokratické a českých socialistů, a 
utvořila se na počátku září r. I9I8, aby vedla české dělnictvo jak 
v zápase za národní a politickou samostatnost tak v boji za změnu 
společenských řádů v duchu socialistickém a republikánském; 
v ohledu národně-politickém uznávala "Socialistická rada" auto
ritu "Národního výboru", mezi jehož členy byla ostatně více než 
polovina členů třináctičlenné "Socialistické rady" (ze sociálních 
demokratů G. Habrman,Ant. Němec, dr. Fr. Soukup a Jos. Stivín, 
z českýd1Socialistů: V. Klofáč, prof. dr. Krejčía Jiří Stříbrný). Na 
den 12. října I9I8 svolala "Socialistická rada" schůzi důvěrníků po
litických, odboroVých a továrních organisací obou socialistických 
stran, na níž se mělo rozhodnouti, jak organisovati manifestáční 
projevy, usnesené "Národním výborem". Na schůzi poukazoval 
dr. Soukup na to, že utvoření svrchovaného československého 
státu jest otázkou jen krátké doby, a poslanec Buříval předložil do
kumenty, z nichž vysvítalo, že vídeňská vláda chce v poslední chvíli 
odvéztiz českých zemi drahocenný železniční materiál (lokomotivy 
a vagony) do německých zemí rakouských. Pod dojmem těchto 
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sdělení, jakož i nesnesitelného stavu vyživovaciho a uhelného 
bylo usneseno, aby bylo nejen provedeno rozhodnutí "Národního 
výboru" o uspotádání protestních projevů, nýbrž, aby jeho váha 
byla zvýšena jednodenní xmerá!ní stálJkou všeho českého dělnictva} jež se 
měla konati součas-
ně, I4. října I9I8; 
stávka měla se ne
jen vztahovati na, 
všechny průmyslo
vé podniky, nýbrž 
i na di vadla, ban ky, 
elektrické dráhy, 
tisk atd. 

Co mělo býti 
účelem a cilem de
monstračního pro
jevu českého děl
nictva, prozrazova
la proklamace - j e-
jím základem byl Ze života čsl. legii na Sibili: doúrol'olllíci krm! psy. 

vzpomenutý pro-
test, sepsaný drem Soukupem -, která byla na schůzi z 12. října 
stylisována a v úvodu prohlašovala, že jde o "nejslavnější protest 
proti vývozu potravin a uhlí, proti pustošení našich zemí, proti 
vraždě národa." V dalším textu měla však proklamace ráz vy
sloveně politický, jenž vyvrcholoval v otevřeném zdůraznění česko
slovenské myšlenky republtkánské. "Doba se naplnila! Shodili jsme 
již okovy poddanských rabů! Povstali jsme k samostatnosti! Z ne
zlomné vůle vlastní a za sankce všeho demokratického světa pro
hlašujeme, že tu dnes stojíme jako vykonavatelé nové státní svr
chovanosti, jako občané svobodné republiky československé, pro
hlašujeme, že každý pokus o vývoz a plen našich zemí jest stej
nou loupeží a stejným zločinem proti svrchovanému státu našemu, 
jako bylo přepadení Belgie na počátku války. Každý tento krok 
požene všechny masy českého pracujícího lidu k nejzoufalejší 
obraně. V této společné obraně proti bladu a smrti budou s námi 

I06I 
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zajedno masy pracujícího lidu německého. Kdo se této vůli pracu
jícího lidu vzepře, bude pracujícímu lidu také odpovídati. Každé 
nové násilí proti nám bude novou naší obžalobou před tribunálem 
mezinárodním. Právo na život a právo na svobodu nám dnes nikdo 
více nevezme! Věc naše jest věcí celého světa! Věc ta již slavně 
zvítězila, a běda těm, kdož by se odvážili zadržovati vzkříšený 
národ na slavném pochodu k nové budoucnostii" Vedle toho bylo 
rozesláno několik důvěrných oběžníků, které obsahovaly pokyny 
pro organisaci demonstračních projevů a pro řeči, jež měly býti na 
nich proneseny. V jednom z těchto oběžníků, jenž byl podle tvr
zení G. Habrmana vypracován drem B. Smeralem, bylo zdůrazněno, 
aby řečník "jménem svrchovanosti pracujícího socialistického 
lidu, jenž má v národě většinu, vyhlásil státní naši nezávislost, a to 
přímo, jakožto nezávislost samostatné české republiky. Při tom 
velmi budiž zdůrazněno naprosté provedeni zásad demokracie v na~ 
šem státě a řešení důležitých pro blémů socialisti~kých. Tato část 
řeči nechť má nepřimo vyslovené, ale přece úplně zřetelné tóny 
proti těm přislušnikům buržoasie, kteří by se domnívali, že budou 
moci do státu přenésti neztenčené své výsady politické a majetkové. 
Zejména beze všech kompromisů, jakožto podmínka základní buď 
zdůrazněna zásada všeobecného, rovného, tajného, poměrného 
práva hlasovacího pro muže í ženy do obcí." V oběžníku, adreso
vaném německému dělnictvu v severních Cechách, bylo připo
menuto, že české dělnictvo Žádá ))Právo národního sebeurčení až do po
sledních důsledků samostatnosti československého státu. ({ 

Jak zmínkou proklamace "Socialistické rady" o občanech "svo
bodné republiky československé", jíž v původním Soukupově ná
vrhu, schváleném "Národním výborem", nebylo - návrh mluvil 
v duchu "Národního výboru" obecněji o svobodném státu česko
slovenském -, tak zejména direktivami důvěrných oběžníků měly 
dělnické projevy 14. října I9I8 význíti nejen jako protest proti 
vývozu potravin a uhlí, nýbrž i jako manifestace českého republi
kánstvi. Tím však "Socialistická rada" velmi podstatně překra
čovala a porušovala intence "Národního výboru." Zdůrazněni 
české myšlenky republikánské, která ovšem měla v těchto dobách 
v národě zdrcující převahu, pramenící jednak v důvodech ideo-
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vých, jednak ze smutné zkušenosti s rodem habsburským stalo se 
nejen bez vědomí, nýbrž přímo proti směrnicím "Národ~ího vý
boru". "Národní výbor" totiž závazně rozhodl - stalo se tak na 
základě neurčitých zprávo kandidatuře anQ"lického či jiného do-
hodového prince r ~ 
na československý 
trůn, jíž prý byla 
podmíněna po
moc, poskytnutá 
Spojenci českoslo
venskému odbo
ji -, že otázka for
my českosloven
ského státu, zda 
demokratickáre
publika či konsti
tuční království, 
bude rozřešena te
prve po dorozu
mění s vůdci za
hraničního odbo
je,až by byly přes
ně seznány jejich 
závazky v tomto 
směru k Dohodě. 
Za nedlouho, ke 
konci října I 9 I 8, 
slyšelaovšemdele 
gace "Národního 
výboru" v Zene- PobřeŽí Bajkalskéhojezera,jet'išté úspéšnfch bojtl čsl.legii.f bolfeviky. 

vě z úst dra Bene-
še, že zahraniční odboj nevzal po této stránce na sebe žádných 
závazků, takže se v tom bude moci uplatniti vůle národa svo bodně 
ny~í v~ak :postup "Socialistické rady" jevil se jako vážné porušení 
sol1dat1ty, Jako nebezpečný projev nekázně a jednostranný diktá
torský nátlak, který chce zničiti loyální spolupráci všech českých 
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politických stran V "Národním výboru", podvrátiti autoritu "Ná
rodního výboru" jakožto nejvyššího vůdce domácího odboje a 
vnésti do jednoty české politiky neblahý a snad přímo osudný roz
kol. Zdálo se, že k úhlavnímu nepřátelství Vídně, Němců a Ma
ďarů přistupuje ještě nebezpečnější nepřítel vnitřní, jenž chce 
v poslední chvíli odníti národu to, co bylo již takřka na dosahu 
ruky. Toto podezření zesilovala pak i činná účast dra Smerala na 
akci "Socialistické rady", jehož houževnatý zásadní odpor proti 
osvobozovacím snahám českého národa podporoval domněnku, že 
v pozadí chystané socialistické demonstrační stávky a protestních 
táborů jest skryt záludný úmysl podlomiti zápas o národní osvo
bození. V ovzduší, naplněném na jedné straně pokusy o záchranu 
rakousko-uherské monarchie a na druhé straně vzrůstem myšlenek 
bolševických, byla takováto domněnka přirozená. Proto také 
dr. Rašín spěchal oslabiti chystaný socialistický projev tim, že dal 
neprodleně rozšířiti zprávu, že se provolání republiky děje bez 
souhlasu "Národního výboru", a výzvu, aby se občanské obyva
telstvo projevu neúčastnilo. Vskutku však akce "Socialistické 
rady", zdůrazňující republikánskou myšlenku, třebaže byla samo
volným krokem a porušovala národní kázeň, nebyla v celku vedena 
llmyslem ohroziti boj národa za politickou samostatnost, nýbrž 
naopak jej chtěla posíliti; tim méně pak měla za cíl nastoliti podle 
ruského vzoru diktaturu proletariátu. Nelze ovšem nepřiznati, že 
v době, kdy mysli lidu byly zoufalým hmotným stavem nad míru 
vydrážděny, byla taková, vysloveně třídní akce přece jen nebez
pečnou hrou s ohněm. 

O chystaném projevu "Socialistické rady" jakož i o obsahu pro
klamace a důvěrných oběžníků dozvědělo se neprodleně i pražské 
místodržitelství a vojenské velitelství, které se se souhlasem Vídně 
rozhodly potlačiti v Praze demonstraci vojenskou mocí a zabrániti 
prohlášení republiky; vojenské kruhy se domnívaly, že připravo
vaná akce má ráz bolševický. Poněvadž při přípravách úřadů se 
objevilo, že valná část pražské policie jest nespolehlivá, bylo shro
mážděno do Prahy na půl tisíce četníků a pražská vojenská posádka 
byla z Litoměřic zesílena asi dvěma tisíci německých a maďarských 
vojáků. Casně zrána I4. října osadilj' kordony vojska se strojnÍ/ni puškami 
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všechny JJlice a kližovatkYJ které vedly z pražských předměstí do 
vnitřního města, aby znemožnily dělníkům vstup do pražských 
ulic a zejména na Staroměstské náměsti, kde se podle disposic "So
cialistické rady" měl konati o I I. hodině dopolední manifestační 

Ctrnáctj Njm lplll v Praze; 2Jojenskj kordon uprostřed Václavského náměstí. 

tábor; Staroměstské a Václavské náměstí, která bývala vždy stře
diskem manifestací pražského obyvatelstva, byla vyklizena. Praha 
se proměnila ve vojenský tábor; všude vojáci, složené vojenské 
pušky v pyramidách a polní vojenské kuchyně. Značná část praž
ského obyvatelstva pohližela na tato vojenská opatření s překva
pením, poněvadž nebylo jí o chystané demonstraci nic známo, a 
ovšem nevlídně i bez jakéhokoli respektu, ale nedala se Ze svého 
sebevědomého klidu vyrušiti u vědomí, že v krátké době splati 
tuto urážku s bohatými úroky bez krveprolití. Jen srdce nepočet
ného německého a židovského obyvatelstva se naposledy potěšila 
nad vojenskými manévry v pražských ulicích, namířenými proti 

vlastizrádné české chátře", v klamném domnění o síle Rakouska, " 
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které, jak se jim zdálo, jest stále s to přitlačiti nenáviděný a zavilý 
český odboj ke zdi a znemožniti jeho konečný úspěch. Tito štvaví 
protivníci československých osvobozovacích snah nepostřehli, že 
rozhodnutí leží již nikoli v rukách Rakouska a jeho vojáků, nýbrž 
v českém národě, jenž se, poslušen pokynů svých vůdců, vyhýbal 
v této chvíli zbytečné a škodlivé srážce, a že za strojními puškami, 
rozestavenými na pražských křižovatkách, není žádné skutečné 
moci. Ostatně slabost monarchie prozrazovala také vyhláška praž
ského místodržitelství, která prosebnými i hrozebnými slovy va
rovala před pokusem o násilný převrat. 

Dík energickému zakročení draRašínaovládJ I 4.ř[jna I9I8vPraze 
situaci JJNárodní vjbor'( a byla dodržena jeho směrnice, kterou byl 
k tomuto dni vydal. Generální stávka dělnictva byla ovšem usku
tečněna a v Praze zastavena i doprava na elektrické dráze. K slav
nostnímu provolání republiky, jak je chystala "Socialistická rada" 
však nedošlo, ani v pražských předměstích, kde se pod rudými pra
pory, ale zároveň za zpěvu národní hymny "Kde domov můj" 
nerušeně konaly tábory dělnictva, a socialističtí řečníci rozvážlivě 
vybízeli lid, aby zachoval klid; z průběhu I4. října ostatně vysví
talO, že vložení republikánské manifestace do projevu proti vý
vozu potravin "Socialistickou radou" stalo se spíše z neuvážené a 
nepromyšlené ukvapenosti než s úmyslem provésti socialistický 
převrat a zaskočiti tak "Národní výbor". A tak v Praze vyzněl I 4. říjeJ?: 
.Jakoprotest proti drancování českjch zemí) jehož jevištěm byla pražská 
radnice a radnice pražských předměstí, v nichž se konaly mimo
řádné schůze obecních zastupitelstev, do nichž se dostavily také 
delegace dělnictva.lvJyšJenka republikámká nebJa tím ovl'e;n zatlačena do 
pozadí) a to tím spíše, že měla pevnou oporu nejen v kruzích socia
listických, nýbrž i občanských, jak ve ukázalo o čtrnáct dní po
zději. 

C trnáctj říj eJJ I9 I 8 b! vl/bec jakousi generální Z koulkou k s lavnostníJJ1u 
28. řUnu) jejíž nejcennějším výsledkem bylo poznání, že mužně od
hodlané masy lidu jsou v celku ukázněny a jsou ochotny jednati 
podle pokynů svých vůdců. Tato zkouška se neomezila jen na 
Prahu, nýbrž byla provedena i ve značné části českých měst, 
v nichž se 14. října konaly protestní tábory. Na některých místech, 
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kam nedošel vzkaz dra Rašína, bylo postupováno podle pokynů 
Socialistické rady" a byla vyhlášena republika, ale ani tu nedošlo 

~ikde k násilnostem; lid dal průchod své nenávisti proti Rakousku
Uhersku tím, že s úředních budova tabáčních trafik odstraňoval 

C'tmdctj říjen [918 v Praze; vojemkj kordon se strojllÍmi puškami fl Národllího m!isea . 

opovržený odznak Rakouska, orlr' Jedině 1) Písku byl p'~ove~~n sktt
tečný převrat pod vlivem podvrženeho telegramu o prohlasem cesko
slove11Ské republiky v Praze a radostný den svobody byl ~u oslaven 
o čtrnáct dní dříve, než opravdu přišel;obsazení měs~a vOJske:l1, n~
rychlo vyslaným z Plzně, učinilo časně zrána I 5. října na nek~l;k 
dní radostnému pocitu obyvatelstva tvrdý konec. Ve Strakomczch 
pak obecní strážník podle staroby~~ho ~vyku vybubr:oval od.po
ledne 14. října, že v Praze byla prohlasena ceskoslovens~a repub\lka, 
načež domy města byly ozdobeny prapory v národmch barvacl:. 
Na mnohýéh místech se při tétc: příleži~o~t~ uk~z~10, že,vče~;i pol~
tičtí úh::dníci a četníci, podobně Jako prazsKa polICIe, smysleJI protI
rakousky. K demonstračním projevům a k dělnickým stávkám 

1067 
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došlo 14. října i na Moravě. Vil1oravskéOstravěpokus prohlásiti česko
slovenskou republiku znemožnilo vojsko, ač ne bez výtržností. 

Napět~, které vzniklo pro samovolný postup socialistických 
stran meZI "Národním výborem" a "Socialistickou radou", pomi
n~l~ ~ln:d v p!~štích dnech, když členové "Socialistické rady" pro
hlasll1, ze chu Jako dosud pracovati v jednotném šiku s ostatními 
složkami národa, soustředěnými v "Národním výboru", aby bylo 
dosaženo společného všenárodního cíle, československé samostat
nos~i,a uznali, žejedině"Národnímu výboru"přísluší činiti veřejné 
projevy nebo usnesení o otázkách ústavně-právních a národně
po~i.~ickýcb, které jsou závazny pro celý národ. Nebylo možno 
all1 )lnak, ~dyž ~e z~važr:-é události doma i za hranicemi řítily v těch
to dnech Jako jarnllav111y a vyžadovaly pevného semknutí všech 
vrstyev ~ároda~ a~y beze škod přistál z rozbouřeného moře k vy
touzene pevll1ne svobody a samostatnosti. 

MASARYKOVO PROHLAšENí 

ČESKOSLOVENSKÉ NEZAvISLOST1.MANIFEST CíSAŘE 

KARLA 1. A JEHO ODMíTNUTí "NARODNíM VX'BOREM". 

SCHůZKA VYSLANCů "NARODNíHO VX'BOR U" 

VE ŠVX'CAŘíCH S ED. BENEŠEM 

Stejně jako dr. Beneš v Evropě, postupoval i MaJ"at:yk ve Spoje
njch státech v osudových dnech po žádosti Ústředních mocností 
o J?:říměří a mír, usiluje co nejhorlivěji, aby odpověď presidenta 
Wllsona Rakousku- Uhersku vyzněla podle p:řání a cílů českoslo
venského zahraničního odboje. Zprávy o chystaném vydání mani
festu císaře Karla 1., jenž by obsahoval slib o přeměně Rakouska ve 
stát spolkový a byl s to míti nebezpečný vliv ve spojeneckých kru
zfch,. př~tels~Ývch. b~~sburské :říši, pohnuly Masaryka, jenž p:řed
Hm, Jak Jsme J1z vIdel1, dal souhlas s ustavením československé pro
zatímní vlády v Paříži, aby neprodleně uve:řejnil zamyšlené pro
hlášení československé samostatnosti. Od 12. :října pracoval Ma-
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saryk v Washingtoně dnem a nocí za pomoci několika spolupra
covníků na textu československé Deklarace nezávislosti (zve se pro 
místo, kde byla sepsána a publikována, také deklarací wasbington
skou), která svou formou měla připomenouti Američanům jejich 

C/OČllý I'etčz čsl. dob,o!'Olll!'!u}, p?s/uptljlc!rh })1'011 boHťI.'iktlm. 

prohlášení nezávislosti z 4. července 1776. Cílem šestidenní ho
rečné práce bylo postaviti jak Vídeň tak i Spojené státy, jejichž 
president měl V těchto dobách rozhodující slovo o válce a míru, 
před botovou událost, která by zničila naději Rakouska- Uherska na 
záchranu. Večer 17. října byl text Deklarace hotova ihned kabelo
ván jednak do Paříže dru Benešovi, jednak do Vladivostoku M. R. 
Štefánikovi. Druhého pak dne, kdy na domě v šestnácté ulici \va
shingtonské, jenž sloužil Masarykovi za útulek, byla vztyčena čer
venobílá vlajka, byla Deklarace československé nezávislosti ode
vzdána presidentovi \x7ilsonovi a sekretáři R. Lansingovi, jakož 
i zástupcům tisku. 

"V této vážné chvíli, jak zněl tento nejpamátnější projev česko
slovenského odboje, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zasta
vili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení 
Rakouska- Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federa
lisaci říše a autonomií nespokojeným národům, podrobeným jejich 
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vládě, my, Cechoslovenská Národní rada, uznan,á vládami spoje
neckými a vládou americkou za prozatímní vládu československého 
státu a národa, v plném souhlasu s prohlášením českých poslanců, 
učiněným v Praze dne 6. ledna 1918, a vědomi si toho, že federa
lisace a tím více autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou 
dynastií, činíme a prohlašujeme toto naše prohlášení nezávislosti. 

Ciníme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže býti 
nucen žíti pod svrchovaností, které neuznává, a poněvadž máme 
svědomí a pevné přesvědčení, že náš národ nemůže se volně vy
víjeti v lživé habsburské federaci, která není než novou formou 
odnárodňujícího útisku, pod nímž jsme trpěli minulá tři století. 
Máme za to, že svoboda jest prvním požadavkem federalísace, a 
jsme přesvědčeni, žesvobodnínárodové střední a výcho dní Evropy 
snadno utvoří federaci, jestliže to shledají nutným. 

Ciníme toto prohlášení na základě našeho historického a při
rozeného práva. Byli jsme samostatným státem již od sedmého sto
letí a t. 1526 jako samostatný stát, sestávající z Cech, Moravy a 
Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a s Uhrami v obrannou jed
notu proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se v této kon,federaci 
nevzdali dobrovolně svých práv jako samostatný stát. Habsburkové 
porušili svou smlouvu s naším národem, nezákonně překročujice 
naše práva a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přisa
hali zachovávati, a my proto odpíráme zůstati déle v jakékoliv 
formě součástkou Rakouska-Uherska. 

Požadtijeme pro Cechy právo) aby byli spojeni se svjmi slovenskjmi bratry 
ze Slovensk,aJ kdysi součástky našeho národního státu, odtržené po
zději od našeho národního těla a před 5 o lety vtělené v uherský stát 
Maďarů, kteří nevyHčitelným násiHm a krutým útiskem podrobe
ných plemen pozbyli veškerého mravního a lidského práva vlád
nouti komukoliv, kromě sobě samým. 

Svět zná dějiny našeho zápasu proti habsburskému útisku, ze
sHenémuauvedenémuvsoustavudualistickým vyrovnánimrakous
ko-uherským z r. 1867. Tento dualismus je toliko nestoudnou 
organisací hrubé sily a vykořisťování většiny menšinou; je to poli
tický úklad Němců a Maďarů proti našemu vlastnímu národu stejně 
jako proti jiným slovanským a latinským národům monarchie. Svět 
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zná historii našich práv, kterých se Habsburkové sami neodvážili 
popírati. František Josef uznal opětovně nejslavnějším způsobem 
svrchovaná práva našeho národa. Němci a Maďaři se postavili na 
odpor tomuto uznáni a Rakousko- Uhersko, sklánějíc se před Vše
němci, stalo se ko-
lonií Německa a 
jako jeho předvoj 
na východě vyvo
lalo 'poslední bal
kánský konflikt 
stejně jako nynější 
světovou válku, 
kterou Habsbur
kové počali sami 
bez souhlasu zá
stupců lidu. 

Nemůžeme a 
nechceme nadále 
žítipod přímou ne· 
bo nepřímou vlá- Srážka v/akú 6. čsl. pluku za stanic! Sab!k na Sibiři. 

dou těch, kdo zná-
silnili Belgii, Francii a Srbsko, chtěli býti vrahy Ruska a Rumun
ska, jsou vrahy desetitisíců občanů a vojínů naší krve a spoluvin
níky bezpočetných nevýslovných zločinů, spáchaných vtéto válce 
proti lidskosti těmito dvěma degenerovanými a neodpovědnými 
dynastiemi. Nechceme zůstati součástkou státu, který nemá exi
stenčního oprávnění a který, odpíraje přijati základní zásady mo
derní světové organisace, zůstává toliko umělým, nemorálnim, po
litickým útvarem, který překáží každému hnutí, směřujícímu k de
mokratickému a sociálnímu pokroku. Habsburská dynastie, zatí
žená nesmírným dědictvím chyb a zločinů, jest stálou hrozbou 
světovému míru a my považujeme za svou povinnost k lidstvu 
a civilisaci přispěti k jejímu pádu a zničení. 

Odmítáme svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie habsburské 
u hohenzollernské je původu božského; odpíráme uznati božské 
[právo králů. Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své 
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svobodné vůle a tímtéž právem je sesazuje. ProhlaJujeme tímto habs
burskou d)!nastii za nehodnotí) ab)! vedla náJ národ) a upíráme jí veškerá 
práva vládnouti československé zemi, která, jak zde nyní prohla
šujeme, bude od nynějška svobodným a nezávislým lidem a ná
rodem. 

Přijímáme ideál)! modemí demokracie a budeme k nim lnouti, po
něvadž to byly ideály našeho národa po staletí. Přijímáme ame
rické zásady, jak byly stanoveny presidentem \Xlilsonem: zásady 
o osvobozeném lidstvu, skutečné rovnosti národů, a vládách, od
vozujících všecku svou spravedlivou moc ze souhlasu ovládaných. 
My, národ Komenského, nemůžeme než přijati tyto zásady, vyjá
dřené v americké deklaraci nezávislosti, v zásadách Lincolnových 
a v prohlášení lidských a občanských práv. Za tyto zásady proléval 
národ náš krev před stoletími, v památných válkách husitských, 
za tytéž zásady prolévá náš národ krev dnes po boku svých spo
jenců v Rusku, v Italii a ve Francii. 

Načrtneme jen hlavní zásady ústavy československého národa; 
konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží zákonitě zvoleným zá
stupcům osvobozeného a sjednoceného národa. 

Ceskoslovenskj stát bude republzkotí. Ve stálé snaze o pokrok za
ručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a 
umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev 
bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívati na vše
obecném právu hlasovacím; ženy budou postaveny politicky, so
ciálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna 
poměrným zastoupením; národní menšiny budou poživatirovných 
práv. Vláda bude míti formu parlamentární a bude uznávati zásady 
iniciativy a referenda. Stálé vojsko nahrazeno bude milicí. 

Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospo
dářské reformy: v~lkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolo
nisaci; výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme 
svou část předválečného státního dluhu rakousko-uherského; vá
lečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli. Ve své zahra
niční politice přijme československý národ plnou část odpověd
nosti za reorganisaci východní Evropy. Přijímá cele demokratický 
a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, že veškeré 
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úmluvy a smlouvy mají býti uzavírány otevřeně a upřímně, bez 
tajné diplomacie. Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a 
spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a zne
možní třídní zákonodárství. 

Demokracie porazila theokratickou autokracii. Mi1itarism je zni
čen, demokracie ví-
tězí; lidstvo bude 
reorganisováno na 
základech demokra~ 
cie. Mocnosti tem
noty sloužily vítěz
ství světla, vytou
žený věk lidstva 
vzchází. Věříme v 
demokracii, věříme 
vesvobodu - a ve 
svobodu vždy větší 
a větší." 

Síla mravních 
argumentůahorou

ci zanícení pro de
mokratické zásady, 
v jejichž ducl{u 
vedl 11asaryk zahra- Ze života čsl. legií na Sibiři: 
nični odboj a jimiž doblovO/l/íci z;ytfačují vlak na příkrém slJahtt. 

chtěl naplniti také 
Ceskoslovenskourepubliku,neminulyseúčinkem. "Nemusím Vám 
říkati, napsal president Wilson Masarykovi, potvrzuje příjem Dé
ldarace, s jakým pohnutím jsem četl Prohlášení nezávislosti, vydané 
,Československou národní radou'; myslím, že má poslední odpo
věď Rakousku dá Vám plný odhad mého stanoviska v této věci. 
Můžete býti jist, že můj zájem jest hluboce vznícen." ~f7ashing
tonská deklarace dovršila zásadní obrat Wilsonův v jeho smjJleni o Ra
kousktí-Uhersku} jenž shovívavého přítele habsburské říše, žádají
cího jen, aby poskytla svým národům větší svobodu v demokra
tickém duchu, přeměnil v nejúhlavnějšího jejího odpůrce. Tento 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 68. 
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obrat spadá - nikoli náhodou - do doby Masarykova příjezdu 
do Spojených států a Masaryk, třebas ne sám, přičinH se o něj nej
v íce. A· jako na \Vilsona, půso bila Deklarace československé nezá
vislosti mocně i na celou americkou veřejnost. 

Odpověď Spojenjch států Rakousku} o niž mluvil Wnsonů v dopis 
Masarykovi, byla odpovědí na žádost habsburské monarchie o pří
měří a mír z 5. října, jejiž odklad vzbudil, jak jsme poznali, mylné 
domněnky, jako by president \Vilson zakolísal ve svém odporu 
protiRakousku- Uhersku. Byla úmyslně datována datem Prohlášení 
československé nezávislosti, I8. říjl1a I!JI8; ač byla uveřejněna o 
den později, a zasazovala nadějím císaře Karla I. smrtelnou ránu. 
Oznamovala, že od řeči presidenta Wilsona z 8. ledna I9I8, v níž 
se mezi 14 mírovými podmínkami žádala pro rakousko-uherské 
národy nejsvobodnější možnost autonomního vývoje, došlo k ně
kterým událostem zásadního významu, zejména k uznání Cecho
slováků za národ spojenecký a "Ceskoslovenské národní rady" za 
vládu de facto, jakož i k uznáni spravedlnosti národních snah Jiho
slovanů za svobodu. "President není tedy již s to, aby uznal pouhou 
,autonomii' národů těchto za podklad pro mír, nýbrž je nucen 
trvati na tom, že ony, a nikoli on, mají býti soudci nad tím, které 
akce na straně vlády rakousko-uherské uspokojí aspirace a mínění 
národů o jejich právech a o určení jejich jakožto členů rodiny ná
rodů." Znamenalo to, že Wilson dává osud Rakouska-Uherska 
úplně do rukou Cechoslováků a Jihoslovanů. Byl tím vysloven 
bezpodmínečný souhlas Spojených států s rozbitím habsburské 
monarchie podle přání československého odboje. Tento rozsudek 
nad Rakouskem- Uherskem byl v amerických listech uveřejněn 
současně s československou Deklaraci nezávislosti a s manifestem 
císaře Karla, jehož předním úmyslem bylo získati presidenta Wil
sona. Pro svou opožděnost minul se zcela účinkem. 

Slib československé Deklarace nezávislosti, že československý 
národ bude se činně účastniti na nové úpravě Evropy, počal Ma
saryk plniti ještě před uveřejněním Deklarace. Jako od počátku 
své revoluční činnosti tak i v Americe vstoupil Masaryk ve styk 
se zástupci jiných malých evropských národů, z něhož vzešlo 
v zářír. 19I 8 založenÍnDemokratické unie středni Evropy(') která sdru-

DEKLARACE ČSL. NEZA VISLO STI. MANIFEST CíSAŘE KARLA I. 

žovala jedenáct národů evropských o síle více než 50 rnilionů duší. 
Za předsedu Unie byl proti svému přání zvolen jednomyslně Ma~ 
saryk. Zvlášť důležitý byl sjezd Unie} jenž se konal ve Filadelfii ve 
dnech 2;. až 26. října I918 a jehož výsledkem bylo Prohlášeni 
společných zájmů . 
nezávislých států 
střední Evropy, 
které Masaryk v 
podstatě vypraco
val a v slavnostní 
schůzi, konané v 
památné filadeH
ské síni nezávislo
sti, také přečetl. 
Základní myšlen
kouProhlášeníby-
10 vyznačeni pro-
středků, které by "Tfp!!/.řka", obydlí čs!. dobrovof!tíkli na Sibiři. 
vedly národy, ma"-
jící příbuzné ideály a cíle, k spolupráci o zajištění svobody v sobě 
samých a na utvrzení společného zdaru jakož i k vytvoření Unie, 
která byla by "pomocníkem blaha a míru celého světa". Filade1f
ský sjezd Unie stal se důležitý i tím, že ila něm bylo zahájeno jed
náni vystjhovalců Z Podkarpatské Rusi s Jlv1asar]keJJz} které pod vedením 
dra G. Zatkoviče vedlo I 9. listopadu 1918 k rozhodnutí, že se Pod
karpatští Rusíni připoji jako samosprávná část k Ceskoslovenské 
republice. Tato doboda byla pak schválena mírovou konferencí. 
Od 8. května 1919 se stala Podkarpatská Rus definitivně součástí 
Ceskoslovens ké republiky. 

Dostalo-li se manifestu cisaře Karla J. rozhodného odmítnutí od 
československého odboje zahraničního a u kazovala-li nota vlády 
Spojených států z 18. října 1918, v jejímž pozadí stála Masarykova 
Deklarace československé nezávislosti, jaký osud potká manifest 
v tábořeDohody, odmítl stejně rozhodně pokus posledního Habs
burka zachrániti panství jeho rodu československý odboj domácí. 
Původcem myšlenky vydati manifest byl buď císař Karel 1. sám 
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nebo jebo nejbližší okolí - jistě ne úřední představitelé Rakouska 
r. 1918, ministerský předseda dr. Seidler ani jeho nástupce minis
terský předseda Hussarek - a podnět k ní vzešel asi z důvěrného 
i ednání, které vedl císař Karel v únoru r. 1918, tedy bezprostředně 
po vydání mírového programu presidenta \X7ilsona z 8. ledna 1918, 
prostřednictvím starorakouského pacifisty prof. Lammasche s dů
věrníkem presidenta Wilsona prof. Herronem, usazeným za války 
ve Svýcařích (od posledních měsíců r. 1917, kdy se trvale přestě
hoval do Svýcar, vstoupil s prof. Herronem v plodný styk také 
známý nám již St. Osuský, od polovice r. I916 významný člen 
československého zahraničního odboje). Při tomto jednáni, jímž 
mělo býti dosaženo uzavření zvláštního (separátního) míruRakous
ka- Uherska s Dohodou prostřednictvím presidenta Spojených 
států, sliboval císař Karel 1. záludně, že dá rakousko-uherským ná
rodům zásadní slib samosprávy, což však prof. Berron odmítl, 
vyzývaje císaře Karla 1., aby se k přeměně habsburské říše podle 
d~mokratických zásad \X7ilsonových odhodlal opravdově a poctivě. 
Z předešlého vypravování jsme poznali, že císař Karel 1. ve smyslu 
této, pro Habsburky a rakousko-uherské císařství jistě velmi dobré 
rady ničeho nepodnikl; naopak rakouská vláda počala v té době 
uskutečňovati německé požadavky, čímž rozmnožovala násili, pá
chaná na českém národu. Teprve až v srpnu r. 1918, kdy se jasně 
objevila prohra ústředních mocností spolu s poznáním, že se Do
hoda postavila rozhodně za osvobozovací snahy rakousko-uher
ských národů, uvědomily si vládnoucí kruhy, že habsburská říše 
měla by vyjíti aspoň poněkud vstříc revolučním programům svých 
národů, sankcionovaným Spojenci, chce-li, aby bylo s ní vůbec 
jednáno. 

Toto uvědomení se ovšem dostavilo zcela opožděně. Snad ještě 
ke konci zimy r. 1917/8 bylo by Rakousko- Uhersko bývalo dosáhlo 
odloučením ód Německa a rozsáhlou demokratickou federa1isací 
v duchu 14 \X1ilsonových bodů separátního miru s Dohodou a tím 
se v podstatě zachránilo. Leč ani po uvědomení katastrofy nebylo 
i ednáno rychle. Ministerský předseda Hussarek ještě v září r. 1918 
pokračoval ve svém protičeském tažení ~ jeho pr?gram ~árod
nostní autonomie - vytvoření národnostmch zastupltelstev Jedno-
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tlivých rakouských národů ve vídeňské říšské radě s pouhým po
radním hlasem v národnostních otázkách -, přednesený při zahá
jení podzimního zasedání rakouského parlamentu 1. října 1918, byl 
přímo výsměchem demokratickým zásadám. Teprve po odeslání 
žádosti Ústředních 
mocností z 5. října 
t 918 o příměří a 
mír pochopil ko
nečně i baron Hus
sarek, že musí vy
jíti rakouským ná
rodům více vstříc, 
ačještě 7. října o fe
dera1isaciRako uska 
nebo dokonceo je
ho přetvoření ve 
svaz spolkových 
států nechtěl ani 
slyšeti, jako by byl 
neslyšel revoluč
ních řeči, které 
pronášeli poslanci 
slovanských náro
dů a především 
českého národa na 
říšské radě v prv
ních dnech října; 
byl si ovšem záro
veň vědom toho, 
že Cechya Jihoslo

Prohlášení Ilezávislosti národů středllí Evrop)'. 

vany neuspokojí žádné řešení, které by počítalo s dalším trváním 
habsburské monarchie, třebas ve formě nejvolnější. 

Za této situace povolal císař Karel 1. na radu rakouského mi
nistra orby hraběte Sylvy-Tarouccy, jenž prohlédal nemožnost do
savadního postupu rakouského předsedy vlády, do své vily v Ba
denu u Vídně (sídlil tu také hlavní stan rakousko-uherské armády) 
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29 předních poslanců všech rakouských národů, s nimiž chtěl jed
nati o tom, aby se vytvořilo ze zástupců jednotlivých rakouských 
národů velké'koaliční a parlamentní ministerstvo se Sylvou-Tarou('
cou nebo drem B. Lobkovicem v čele, jehož nejpřednějším úko
lem bylo by přetvořiti habsburskou říši podle programu federa
listického. Z "Ceského svazu" se dostavili k této poslední císařské 
audienci poslanci Fr. Staněk, Vl. Tusar, dr. Fiedler a dr. Hruban. 
Výsledek porady byl pro Rakousko žalostný; zdrcující většina 
účastníků slyšení prohlásila, že rakouští národové odmítají zůstati 
ve svazku monarchie a že si přejí státní samostatnosti. Ceští zá
stupci žádali bezodkladné utvoření národní vlády české, přímé 
účastenství českého národa na mírové konferenci a přeložení čes
kých vojáků do českých zemí. 

Pod dojmem tohoto zdrcujícího neúspěchu a zpráv rakouských 
mírových náhončí ze Švýcar odhodlal se císař Karel 1. provésti sám 
přestavbu monarchie, která by jí upravila cestu k míru. Dne 
15. října se konala ve Vídni korunní rada, která se měla usnésti na 
znění císařského manifestu, jímž by přeměna habsburského císař
ství ve spolkový stát byla vyhlášena. Do jednání zasáhl pronikavě 
zejména předseda uherské vlády Wekerle, který prohlásil, dodav 
svému prohlášení důrazu vyhrůžkami, že se federalisace nesmí 
dotknouti celistvosti Uher; počínal si s podobnou zpupností jako 
krátce před tím jeho předchůdce v úřadě uherského ministerského 
předsedy hr. Štěpán Tisza, jenž v úloze smírčího prostředníka 
mezi císařem Karlem I. a Jihoslovany dal tváří v tvář jihoslovan
ským politikům průcbod vzteklé maďarské nenávisti vůči Slo
vanům: "Je možno, žemy podlehneme,ale dříve než podlehneme, 
budeme míti dosti moci, abychom vás rozdrtili." Až do poslední 
chyíle se domnívali maďarští polititikové ve své nezkrotné pýše, 
že se běh světových událostí zastaví před pohraničními sloupy 
uherského království, pro něž nebudou platiti ani zásady demo
kratické ani právo sebeurčení národů. Tím ovšem padl plán pře
tvoření celé monarchie ve spolkový stát a byl nucen se omeziti jen 
na západní rakouskou polovici říše s výslovným připomenutím, 
že se ohlašovaná změna Uher nedotkne. lvlanifest s tímto obsahem 
b)ll podepsán císařem Karlem J. I6. října I9I8 a v rakouských zemích 
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byl uveřejněn navečer 17. října, takže se v tiskuobjevHaž 18. října 
ráno. Hlavní věty tohoto "klosetového papíru", jak byl označen 
manifest císaře Karla 1. v Praze, zněly: "Rakousko se má státi, jak 
tomu chtějí národové, státem spolkovým, v němž každý národní 
kmen tvoří svůj vlastní státní útvar na území, jež obývá ... Tato 
nová úprava, která se nijak nedotýká celistvosti zemí svaté koruny 
uherské, má zabezpečiti každému jednotlivému státu národnímu 
jeho samostatnost; úprava tato bude však také účinně chrániti 
zájmy společné a uplatňovati je všude tam, kde společenství je ži
votní potřebou jednotlivých státních útvarů." Vskutku pak mani
festCísaře Karla 1. nestal se základem nového období vývoje habs
burské říše, za nějž se vydával, nýbrž jejím náhrobním kamenem. 

By 10 přirozeno, že čes!ť:ý národ odmítl císařs!ť:ý manifest co nejroz
hodněji. Hned I9. října I9I8) kdy se pražské ulice jako před pěti 
dny opět naplnily od časného rána vojskem a strojními puškami, 
sešel se "Národní výbor" ke schůzi, na níž bylo usneseno vydati 
prohlášeni. Tento manifest českého národa, jenž byl nejprve v tisku 
rakouskou censurou celý zkonfiskován, rozhodnými slovy odmítl 
manifest císaře Karla I. a za český program prohlásil stejně česko
s!ovenskoujednotu jako úplnou československou státní JZeZávislost. "Národní 
výbor s největší rozhodnosti protestuje proti nejnovějšímu po
kusu roztrhnouti jednotu národa československého a ohroziti jed
notu a nedílnost zemí českých. Národní výbor a s ním bezvými
nečně veškeren český lid nezlomně trvá na stanovisku, že s Vídni 
není pro český národ žádného jednání o jeho budoucnosti. Ceská 
otázka přestala býti otázkou vnitřní úpravy Rakous ka- Uherska, 
stala se otázkou mezinárodní a se všemi otázkami světovými spo
lečně bude řešena. Ona nemůže také býti řešena bez souhlasu a 
dorozumění i s onou mezinárodně uznanou části národa, která se 
nachází mimo hranice české. Národní výbor má za svou povinnost 
jménem veškerého lidu českého znovu prohlásiti, že není pro nás 
jiného řešení otázky české nežli naprostá státní samostatnost a ne
závislost vlastí československých. Národní výbor proto před tváří 
celé světové veřejnosti protestuje rozhodně proti tomu, aby se 
strany maďarské bylo světu namlouváno, že slovenští naši bratří 
nechtějí s národem, jehož jsou nerozlučnou větví, tvořiti jeden 
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národní a státní celek. Slováci, trýznění a .umlčovaní bezpřiklad~ 
ným maďarským násiJnictvím, nelLohou projeviti svobodně, co je 
jejich přáním, nemají-li rozmýšleti o maďarské svobodě a demo
kratičnosti v žalářích. Projevy, vynucené pod vojenským tlakem, 

T. G. Masaryk podpiSl/je ve filade!fské síni nezávislosti Probldšellí Ilrlrodů středn! Evropy. 

nemohou platiti ve světě, jenž má býti vybudován na zásadách po
ctivé demokracie a naprosté svobody všech národů, za nefalšova
nou vůli národa, třeba by se ověšovala zvučnými jmény plebiscitu. 

Slovenští naši bratří vědí nejlépe, co znamenají svobody Ma
ďary jim slibované, poněvadž zkusili sami na svém těle, jak vypadá 
maďarský národnostní zákon v maďarské národnostní praxi. Oni 
vědí také, že národ český miluje slovenštinu stejně jako mateřský 
jazyk svůj a českému lidu bude největší radostí, když zabezpečí 
bratřím Slovákům všechen jejich svéráz i všechno, čeho k svému 
rozvoji potřebuji, poněvadž věří, že takovéto bratrské sjednocení 

1081 
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ve společném státě, vzájemná láska všech jeho větví je nejlepší 
zárukou nové veliké jazykové, hospodářské a kulturní budoucnosti 
všeho národa československého. Národ český pak vůbec nechtěl 
a nikdy nebude národnostně utlačovati žádné druhé národnosti ve 
státě československém. Všechny jeho tradice, jeho vlastní utrpení 
:a demokratické složeni jeho státu jsou toho nejbezpečnější zárukou. 

Národní výbor obrací se k celému národu československému 
s důtklivou žádostí, aby pevně a neoblomně vytrval na tom, co jest 
nejsvětějším přesvědčením a vůlí každého věrného Čecha, a dů
věřoval, že Národní výbor, který je dnes jediným legálním před
stavitelem vůle celého národa československého a všech jeho stran, 
učiní všechno, čeho je třeba, abychom došli svého nejvyššího cíle: 
šťastné budoucnosti svobodného národa československého." 

Závěrečné slovo k tomuto pevnému a sebevědomému mani
festu českého národa vyřkl odpoledne 22. října 1918 ve vídeňském 
parlamentu poslanecFr. Udržal} jenž tím odpovídal na Hussarkovo 
prohlášení o nedotknutelnosti dualismu a o nemožnosti jakékoli 
změny v oblasti koruny svatoštěpánské jakož i na Hussarkovu 
chválu Rakouska, že jeho nezničitelným posláním zůstává "býti 
kolébkou požehnaného vývoje všem národům, sloučeným v jeho 
lůně" ... Každá naděje na záchranu Rakouska- Uherska, pravi1 po
slanec Udržal, není dnes ničim jiným, nežli honicím psem, jenž 
ztratil všechny stopy. Pro Rakousko není žádné záchrany! Ještě 
v Uhrách jsou jisté síly při práci na záchranu staré autokracie aspoň 
v druhé polovině říše. Marné námahy! Po válce chtěli jste s námi a 
zejména s naší českou inteligencí strašlivě zúčtovati. A dnes přichá
zíte se starými historickými tradicemi a svatými pouty, jež prý nás 
s Rakouskem spínaly. Reknu to, pánové, zcela otevřeně. O tako
vých pocitech není u nás žádné stopy. O takových věcech nevíme 
ničeho. My můžeme mluviti jenom o samých podvodech, lžích a 
věrolomnostech, neboť ničeho jiného jsme se u vás znát nenaučili. 
A po všech těch zkušenostech, jichž jsme nabyli během celých sta
letí a zejména v posledních desítiletích a průběhem této světové 
války, nemáme dnes ničeho, co bychom vám více fekli. Věci naše 
budou rozřešeny s hlediska světové demokracie. Je to jen štěstím 
pro národy Rakouska, je to štěstím pro národy Balkánu a je to ště-
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stím pro celou Evropu ... V Čechách jest všechno tak zdiscipli. 
nováno a zorganisováno, že i v nejtěžších hodinách bude vše fun
govati jako nejdokonalejší hodiny a všechno se bude vyvíjeti beze 
vší poruchy až k okamžiku definitivního zřízení svrchovaného 
českého státu. V našich zemích bude 
tento samostatnv svrchovaný stát čes
koslovenský zřÍzen beze vš~ho oble
du na to, co se děje zde ve Vídni, 
bez ohledu na machinace naší vysoké 
šlechty a i bez ohledu na papežskou 
stolici. Tyto intriky budou odkryty a 
všichni ti, kdož u nás chtějí počítati 
ještěs Rímem, nechť nezapomenou, já 
to opakuji, nechť nezapomenou ve 
svém zájmu vlastním, že cesta do Ríma 
může u nás vésti jenom přes Prahu. 
Jestliže pánové toho zapomenou, sta
ne se to u nás osudným nejenom jim, 
nýbrž i Rímu!" 

Byla to také odpověďhraběti CIam- Poslanec Fr. Udržal. 

Martinkovi, jenž 21. října 1918 pro-
hlásil jménem české šlechty v panské sněmovně, že česká šlechta 
"bude věrně státi k Rakousku a že tuto věrnost přenese na svaz 
státú, který nově vznikne s pomocí boži pod žezlem Habsburkú, 
a že do posledního dechu neochvějně zachová své dynastii zdědě
nou věrnost." Udržalova řeč byla poslední řečí zástupce českého národa 
v rakouském parlamentu. 

V druhé třetině října bylo, dík neumorné práci "Národního 
výboru" a jeho odborných pomocníků, vše již připraveno k pře
vratu. Jeho blízkost nasvědčovala v ohledu mezinárodním odpo
věď Spojených států Rakousku- Uhersku z 18. října 1918, v ohledu 
pak vnitřním kvapem přibývající známky úplného rozkladu, jenž 
se jevil nejen mezi občanským obyvatelstvem a vojáky v zázemí, 
nýbrž i v armádě na italské frontě. Od 21. října vstoupil "Národní 
výbor" v permanenci, aby byl v kterékoli chvíli připraven ujmouti 
se řízení převratu. Sám však nechtěl převrat urychliti v obavě, 
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kterou jadrně zdůraznil poslanec G. Habrman, že "ta bestie (roz
uměj: Rakousko- Uhersko), až bude chcípat, pokusí se ještě v po
sledním tažení kolem sebe bít a mstít se na nás a způsobí strašné 
vraždění", a vyčkával, až rakousko-uherská vláda bude sama před 

Obchvatná sk/pina 6. tJ!. pluku l1a Sibili na pochodu proti bolševik;);lJ. 

presidentem Wilsonem kapitulovati; působila též obava, aby při 
předčasné revoluci neobsadilo Německo české země, jak na to 
vskutku bylo v některých kruzích říšsko -německých pomýšleno a 
jak také o to žádali Němci z Cech. Proto též nebylo širši veřej
nosti oznámeno ani ustavení prozatímní československé vlády v Pa
říži ani Masarykovo prohlášení československé nezávislosti, o čemž 
došly do Prahy zprávy 20. října, aby pod radostným dojmem toho 
nedošlo snad k nějakému revolučnímu skutku, jenž by měl při 
okupaci Prahy cizími vojáky za následek zbytečné krveprolití. 

Za vyčkávání rozhodné chvíle došlo k z4Jezdu delegace Předních 
čes~ých politiků do Švjcar. Myšlenka zájezdu se vynořila ještě v před
pokladu, že válka potrvá až do jara r. 1919, a "Národní vý bor" po
kládal za nutné již předtím vstoupiti v osobní styk se zahraničním 
odbojem, zejména s drem Benešem, poněvadž písemné spojení, 
třebaže bylo čilé, nemohlo nahraditi ústní rozhovor a podrobné do-
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rozumění. Dne 5. října 19 18 předložili poslanci Fr. Staněk a Vl. 
Tusar rakousko-uherskému ministerstvu zahraničních věd žádost, 
aby vydalo několika českým politikům cestovní pasy k cestě do 
Švýcar, jejíhož dle nikterak netajili. Po čtrnáctidenním váhání sku-

Z míst pUsobení čsl. legií na Sibiři.' Krasnojarsk. 

tečně pak vyhověl ministr Burian této žádosti v bláhovém dou
fání, že Dohoda bude působiti jak na československou prozatímní 
vládu v Paříži tak na přišlou delegaci, aby se Cechové spokojili se 
samosprávou nebo s federalisad v rámci Rakouska- Uherska, v kte
rémžto smyslu se souČ2sně pokoušela vídeňská vláda navázati jed
nání s Francií, ovšem marně. Také z rozhovorů, které měli před 
SV)Tm odjezdem do Švýcar čeští politikové s vůdčími osobnostmi 
rozpadávající se monarchie, dr. Kramář s novým (designovaným) 
ministerským předsedou rakouským prof. Lammaschem a po
slance V. Klofač dokonce s císařem - oba čeští předáci byli k této 
schůzce vyhledáni Ca jednati s ministrem Burianem dr. Kramář 
rozhodně odmítl) - vysvítalo, žeRakousko- Uhersko se smířlivostí 
Cechů nemůže počítati. Ostatně, když poslanec Tusar vyzdvihoval 
na vídeňském policejním ředitelství vystavené pasy, představil se 
již jako vyslanec československého státu. 

V české delegaci} která odjela ve dvou skupinách 24. a 25. října 
z Vídně do Švýcar, byli zastoupeni největší JJvelezrádcl(. Z politiků 
byl v ní dr. Kramář, V. Klofáč, Ant. Kalin.a, G. Habrman a Fr. Sta-
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něk, první dva předáci "Národního výboru", druzÍ tři" Ceského 
svazu". S nimi jeli národohospodářstí odborníci dr. Jar. Preiss, 
vrchní ředitel "Zivnostenské banky", K. Svoboda, vrchní ředitel 
pražské "Agrární bankv", a konečně vůdčí člen "Maffie" dr. Pře
mysl Sámal. Delegace; těšící se nevitané pozornosti rakouských 
špiclů a doprováz_ená z Bernu St. Osuským, dojela společně již 
večer 26. října do ZenevYJ kde se měla konati schůzka s drem Bene
šem, od 14. října mi~istrem zahraničních věcí československého 
státu. Již v Bernu uslyšeli delegáti z úst Osuského výklad o mezi
národní situaci Ci nyní mluvil Osuský ještě o tom, že Dohoda při
pravuje rozhodnou ofensivu na jaro 1919) a o postavení česko
slovenského odboje v ni. Jaké pocity se zmocnily delegace v první 
chvíli, vypravuje G. Habrman: "Přechod na svobodnou půdu švý
carské republiky z policejních poměrů ve vlasti, z ovzduší nepro
pouštějícího jediného svobodného slova, pronásledujícího každou 
myšlenku o české věci a o pouhé možnosti. zřízení samostatného 
československého státu jako velezradu, působil na nás mocně. Zde 
slyšime pojednou výklad o tom, že se zřízení československého 
státu uznává největšimi mocnostmi světa, hovoříme dokonce s jeho 
splnomocněným a Dohodou uznaným zástupcem! Pravá pohádka! 
Výklad dra Osuského byl nám výhledem do nového světa a do no
vých, doposud jen toužených oblastí. Netroufali jsme slaní uvěřiti, 
že všecko to, co nám ten mladý Slovák říkal, je skutečnost. S virou 
a radostí zápasila v nás nedůvěra a sklon k pochybnostem, je-li 
tomu všemu, co jsme slyšeli, skutečně tak, a neobsahují-li zprávy 
ty více nadšenosti a víry nežli skutečnosti. " V Zenevě usídlila se 
většina delegace v hotelu "National".Pro důvěrné porady s drem Bem
lem najal pak dr. Kramář část poschodí v krásném hotelu )JBeau-Rivag/( > 

ležícím na břehu Zenevského jezera, v němž před lety bydlila ne
šťastná choť císaře Františka Josefa 1., dSa1:ovnaAlZběta, která také 
před týmž hotelem byla zavražděna italským anarchistou Luc
chenim. 

Zpráva o jízdě české delegace do Svýcar, kterou otiskly pa
řížské noviny 23. října, zněla v první chvíli pro československou 
~atímní vládu v Paříži neuvěřitelně, ale když byla potvrzena ze 
Svýcar drem Osuským, chystal se dr. Beneš se svými pomocníky 
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drem 1. Markovičem a L. Strimplem neprodleně na cestu do Ze
nevy,oznámiv tuto důležitou událosttaké francouzské vládě. Dopo
ledm dne 23. října I9I3, ve chvíli, kdy v Praze počínal převrat, Přijel 
dr. BeneJ do Zenevy a ihned počalo i eho jednání s politik;} Z vlasti, které 
mělo ráz přátel
ských rozhovorů. 
V nich podal dr. 
Benešvýkladome
zinárodni situaci a 
o postavení zahra
ničního odboje ja
kož i o jeho vojen
skýcha politických 
činech v zemích 
Dohody, a dele
gace naopak po
dro bně seznámila 
přítomné členy za
hraničního odboje 
s politickým, hos
podářským a vo-

es!. strojní pufka na střeše železničního vagonu na obranu 
proti útoku bo!ševicldho aeropláNU. 

jenským stavem doma, netajíc přesvědčeni o brzkém pádu mo
narchie, a s připravenými plány, podle nichž se měla uskutečniti 
rozluka s Rakouskem- Uherskem. Porady týkaly se také budoucí 
úpravy československého státu, při nichž bylo projednáno přetvo
ření prozatímní vlády ve vládu definitivní s drem Kramářem jako minister
skjm předsedou v čele, kdežto Masar)'kovi v jednom)'sll1ém uznání jeho ne
smírnjch Zásluh o osvobození československého národa b)'lo vyhrazeno místo 
prvního presidenta republiky Ceskoslovenské. Při této příležitosti se také 
delegace dozvěděla, že v ohledu státní formy československého 
státu nevzal zahraniční odboj na sebe nijakých závazků, takže se 
republikánská vůle zdrcující většiny národa, kterou ostatně vy
tušila již Masarykova Deklarace československé nezávislosti, mohla 
svobodně uplatniti; z delegátů, v Zenevě přítomných, jen dr. Kra
mář prohlašoval, že jest osobně pro krajně demokratickou mo
narchii podle anglického vzoru, ale že se bez námitek podvoluje 
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mínění většiny. Konečně pak bylo jednáno i o československých 
podmínkách příměří s Rakouskem- Uhets kem a o potřebách (hos
podářských i jiných) mladé republiky, aby šťastně proplula ne
bezpečným úskalím, které připrayoval německý a maďarský odpor 

Hotel »Beau-Rivage« /) Ženevě, 

místo jednání delegace "lVárodního vjboru" s drem Benešem ke konci října 1918. 

proti československé samostatnosti, hospodářský rozvrat celé střed
ní Evropy a postup bolševických myšlenek. 

Zásadní výsledkJ! čtyřdenního (od 28. do 31. října) ženevského jed
!lání ~)'ly 3 I. ř!ina I9 I 8 shrnuty ve stručném protokolu, v němž delegáti 
"Národniho výboru" a "Ceského svazu" především prohlá
sili, že "uznávají pro národ závaznými a schvalují veškeré kroky, 
které prozatímní vláda zemí československých v Paříži ueb jed
notliví členové její podnikli, a to i v době, než vláda tato byla 
zřízena". Vedle toho vydalo české poselstvo s týmž datem dvě 
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dtlk{,itá sJavlZostní prohlášení. První prohlášení oznamovalo ž v • 

k ll' 'd' ' e ces ros ov~ns ,-y naro rozvaZUje všechny své svazky s habsburskou 
dyna~t11, kdežto druhé prohlášení vyslovovalo dík národa vůd
cům Jakož i všem účastníkům a boiov~1íkům zahraničního odboje. 

Delegace "l\'-ál'udního vjboru" s drem Benešem v 2enevě. 

"Připomínajíce si mohutné projádření vůle národa čes kosloyen
ského,:e ~ne 6. ledna ;9:~, pravDa ženevská delegace v prvním 
-prohlasem, a sla.vnostm pnsahu ze dne 13. dubna 1918, jíž národ 
ceskoslovenský Jasně a přesně projevil své nezvratné rozhodnutí 
bý~i svobo~ným a úplně neodvislým státem s dějinnými hranicemi 
svych zemI (C;:ch,Mo.ravy a~~lwuského Slezska, spojenýchse SJo
v~nskem!,plne schvalt:Jellle polztikuaveškeru činnost, jak vojenskou tak 
dIplomatickou ,Národní rady československé') přeměnivší se v pro

~a;ír::~í ;rládu z.e~~ če~koslovvenských, s dočasným sídlem v Pafíži, 
la~~ZI zav~zk:)') Jez Jmeí1~m ~~s~oslovenskébo národa se Spojenci a 
spratelenYl,?l mocnostmI uClmla. Současně vyslovujeme ji vděč
nost za velIké služby, jež našemu národu prokázala. 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 69. 
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Prohlašujeme, že československj národjest rozhodnut hájiti všemi 
prostředky tento program, a že prc1/Ždy zlomi! všechny svazky s Vídní 
a Budapeští. Nepřestane bojovati, dokud nedosáhne úplné s:vobody 
svým čtyřem historickým zemím. Mír, který by nezaručil usku
tečnění tohoto programu, nebyl by mírem trvalým; národ česko
slovenský v tomto případě jest jednomyslně odhodlán pokračovat 
v boji za osvobození z područí rakousko-uherského do krajnosti, 
a veškeré Evropě stále hrozilo by ono nebezpečí, z něhož povstala 
nynější hrozná válka a všechny dnešní převraty sociální. 

- Představitelé československého národa prohlašuji dále katego
ricky, že není a nebude nikdy jiŽ žádného svazku mezi národem a dynastií 
Habsburků. 

Mírová konference, jejíž úkolem bude dáti nový politický řád 
celému světu, musí poskytnouti československému národu mož
nost, aby bral účast na vytvoření - v naprostém souhlase s moc
nostmi spojeneckými a spřátelenými, jež tak mnoho spolupůsobily 
k osvobození našeho národa - na vytvoření nového politického 
řádu, zaručujícího spravedlivý a trvalý mír v celé Evropě. Národ 
náš na věky zůstane vděčným spojeneckým a spřáteleným mocno
stem, po jichž boku bojuje, a slavnostně se zavazuje věrností při 
budoucím praktickém provádění velikých principů moderní de
mokracie a v budoucím životě politickém. 

Po prvé, po čtyřech letech války, mohouce ztráviti několik 
chvil na půdě neutrální a býti v příjemném styku s národy, s nimiž 
národ československý jest ve styku spojeneckém, zástupci jeho 
obracejí se s tímto slavnostním rozhodnutím ke všem spoj eneckým 
zemím i vládě Spojených států amerických, opírajíce se o vzne
šený princip spravedlnosti a moderní demokracie, to jest o právo 
sebeurčení národů, a poukazují na nezbytnou nutnost utvoření no
vého politického Hdu ve střední Evropě, který navždy zabráni 
Němcům a Maďarům znovu prováděti jejich dHvější politiku, jež 
přivedla Evropu do nynější katas~rofy." v' , • v 

Druhé pak prohlášení)adresovane dru Benesovl, ktere bylo stcJne 
jako prohlášení předešlé a protokol o ž~nev~kých 'poradác~ zasláno 
spojeneckým vládám a ode;rzdán? S,vétovemu. t:s~u, zn~lo: ,,~o 
čtyřech letech úplné odloucenostl naroda od Clvlhsovaneho sveta 

f 

DEKLARACE ČSL. NEZA VISLOSTI.1íANIFEST CíSAŘE KARLA 1. 

vstoupila delegace ,Národního výboru československého' v Praze 
na půdu svobodného Švýcarska a podala si ruce se zástupci proza
tímní vlády státu československého v Paříži. Těžko, ba nemožno 
krátkými sÍovy vylíčit utrpení a bídu národa československého za 

l'lávrat čjI delegace ze Žene/i)' do v/aNi (v okénku, označeném x, dr. Kramá,< a V. KfrJjáč). 

tyto čtyři roky, nelze ani přibližně spočísti oběti na životech a stat
cích, které porobený národ přinesl jako nutnou obět za svou bu
doucí svobodu; ale nechť útrapy tyto byly sebe těžší, snášel je národ 
s hrdinnou vírou, že sen svobody národa dojde touto válkou svého 
vyplnění. 

V této nezlomné a blouznivé vHe ve vítězství spravedlivé 
jeho věci sílila národ myšlenka, že ve svém utrpení není opuštěn a 
že šťastnější a svobodná část jeho silou ducha i zbraní bije se na 
jeho osvobození. Na širokých pláních ruských, na spustošených 
nivách severní Francie i v horách italských vlaje československý 
prapor nad hlavami hrdinů, kteří, pohrdajíce smrtí, kladou denně 
životy své za svobodu národa, pokrývajíce sebe nesmrtelnou slávou 
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a získávajíce si nehynoucí vděčnosti celého národa. Se zatajeným 
dechem čtou statisícové doma o osudu svého vojska, rodiny s pý
chou hlásíse ksynům, kteří bojují pod československými prapory, 
a den návratu vftěznjch legií stane se národním svátkem, o němž pokolení 
po staletí budou vyprávěti. 

Ale nemenší vděčností zavázán jest celý národ i těm svým sy
nům, kteří zbraněmi ducha vybojovali malému národu místo na 
mezinárodním dějišti světovém, kteří opustivše dobrovolně vlast 
i rodiny, nelekajíce se osobních strádání a odříkání, přemáhajice 
neporozumění a neznalosti vnukli a vnutili světu přesvědčení, že 
má mravní povinnost vrátiti svobodu národu, který dovedl ve 
svýcb největších dobách krváceti za volnost vírya svobodu míněni. 

lména Tomáše G.lvfasaryka) Milana Stejánika a EdvardaBeneše i všech 
jejich druhtt a pomocnfkťJJjež tuto l;yjmenovati nelzeJpíše národ ve svá srdce 
a dějiny kovovjm pÍJmem zaznamenávají je na nejslavnějších listech historie 
národa. 

Podepsaná delegace ,Národního výboru Ceskoslovenského' a 
,Svazu poslanců českých', plníc svatou a milou povinnost jménem 
celého národa, vysJovuje svůj obdiv hrdinnému vojsku českoslo
venskému, pravým to synům velikých otců husitských,adíknesko
nalý všem těm mužům, kteří řídili osudy národa za hranicemi, a 
prosí Vás, slovutný pane ministře, abyste projev ten napříslušných 
místech laskavě tlumočil." 

Závěr ženevských porad konal se pod dojmem prvních neur
čitých zprávo převratu v Praze a českých zemích. Převrat přicházel 
dříve, než očekával zahraniční odboj, a překvapil i českou delegaci, 
ač ta byla si jeho blízkosti lépe vědoma. Proto dr. Beneš se svými 
spolupracovníky spěchal do Paříže, kde ho v těchto dnech bylo 
svrchovaně zapotřebí; bylo nutno bdíti až do poslední chvíle nad 
intrikami, které předlo Rakousko ve snaze přece jen nějak unik
nouti svému osudu. Také česká delegace vydala se na obtížnou cestu 
do vlasti. Za necelých deset dní, které uplynuly od odjezdu českých 
politiků do Švýcar, proměnily se poměry v rakousko-uherských 
zemích od základu. Revoluční hnutí přešlo všude od programu 
k revolučnímu činu, Rakousko- Uhersko bylo v troskách, na nichž 
se vztyčovaly první obrysy nových národních států. Chaos, který 
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touto rozlukou povstával, byl zvyšován úplným rozvratem rakous
ko-ul~erské, armády.~~ italsk~ fron~ě. Půldruhého milionu vojáků 
opusulo sva stanovlste a valilo se Jako dravá povodeň do vnitro
z,e rr:í , pálíc, loupíc a znásilňujíc občanské obyvatelstvo. Vlaky, 
s11nIce a cesty byly přecpány prchajícími vojáky, z nichž mnozí 
zaplatili zpáteční cestu svým životem. Za těchto poměrů bylo pro 
českou delegaci skutečný m štěstím, že se jí hned na hranicích švý
carsko-rakouských ve Feldkirchenu ujala jako tělesná stráž četa 
českých vojáků, která delegaci umožnila cestu do Cech. Na cestě 
se pak. k ?cl~raně P?se~stva přidru~ili další čestí vojáci, kteří byli 
nuce111 zeJmena v L1nc1 hrozbou strelby ze strojních pušek vymoci 
propuštění českého vlaku s delegáty dále k severu. Ráno 5. listo
padu I9I 8 byla po strastiplné cestě delegace konečně na české půdě 
a večer téhož dne, zdržována na všech stanicích slavnostními přiví
táními, dojela do Prahy, kde ji očekávaly nesčíslné zástupy. Na celé 
cestě od hranic až do Prahy cítili delegáti onu velkou proměnu, 
která se udála za jejich nepřítomnosti, cítili, ze se vrátili do vlasti 
osvobozené a svobodné.Mezi jejich odjezdem a návratem ležel onen 
velký mezník, jenž dovršil československý odboj proti Rakousku
Uhersku, slavný 28. říjen 19I8. 

PŘEVRAT 

V ČESKOSLOVENSK'YCH ZEMíCH 

KE KONCI ŘíJNA 1918. 

Viděli jsme již, jak rozhodně byl 19. října 1918 odmítnut zá
stupci československébo národa manifest císaře Karla 1., jenž se po
kusil v poslední hodině zachrániti Rakousko- Uhersko a habsburské 
panství nad ním jeho přetvořením ve spolkový stát. A nebylo vů
bec nikoho, koho by byl býval manifest uspokojil. I Němci, kteří 
byli ještě nedávno prohlašováni za pilíř, na němž spočiváRakousko, 
odvrátili se od něho a počali se starati sami o sebe. Stejně v cizině 
nevzbudil manifest dojmu a i u přátel Habsburků převládalo mí
něni, ze přišel pozdě. Ostatně byla pozornost od něho záhy odvrá-
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cena odpovědí Spojených států amerických z 18. října 1918 na 
rakousko-uherskou žádost o příměří a mír z 5. října. Odpověď Spo
jených států, s jejímž obsahem jsme se seznámili výše, působila 
v úředních kruzích rakousko-uherských zdrcujícím dojmem. Ať ji 

Prof. H. LamJJJarch, 
predseda poslední rakous/eé z:lády. 

monarchie přijme či odmítne, jak 
konstatoval ministr zahraničních věd 
hr. Burian, znamená vždy její smrt. 
Burian sám chtěl odmítnouti změnu 
desátého bodu \X1ilsonova mírového 
programu z 8. ledna 1918 ve pro
spěch československý a jihoslovanský. 
V této zoufalé chvíli učinil císař Ka;el 
poslední pokuJ' o záchranu. Dne 2 I. října 
pověřil prof. Lammasche sestavením nového 
kabinetu a 24. října propustil hr. Bu
riana z úřadu ministra zahraničních 
věcí, na jehož místo jmenoval hraběte 
JuliaAndrass]ho; jehožotcem bylonen 
Julius Andrassy, který byl tvůrcem 
spolku Rakouska- Uherska a Německa 
z r. 1879. Ironií osudu se stalo, že 
jeho syn, poslední rakousko-uherský 

ministr zahraničních věd a císařského domu, zrušil dilo svého otce, 
které ve svých následcích bylo přední příčinou světové války. ) 

Leč poslání Lammaschovo ztroskotalo hned v počátcích, když 
čeští předáci a po jejich vzoru i politikové jihoslovanští odmítli 
vstoupiti do chystaného Lammaschova exekutivního komitétu, 
v němž měli zasedati zástupcové jednotlivých národních vlád, 
vytvořivšíchse podlecís. manifestu z 16. října. Proto Lammaschse
stavil novou, poslední rakouskou vládu, do níž vstoupila většina 
členů kabinetu Hussarkova a která měla za úkol "připraviti v ne
ustálém dorozumění s vládami národních států převedeni ústřední 
správy ve správu nov ých národních vlád, zajistiti vpřechodné době 
pořádek a výživu obyvatelstva, připraviti mírovou konferenci 
a sjednati ihned příměří." K potvrzení nové vlády došlo 27. října 
1918. Téhož dne ujal se svého úřadu hr. Julius Andrassy, jenž však 
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již předešlého dne upra\oval si cestu kodpovědi nanotu Spojených 
států. Tato příprava záležela především v rozvázání dosavadního 
spolkového poměru Rakouska- Uherska s Německem. Pod vlivem 
Andrassyho telegrafoval 26. října císař Karel císaři Vilémovi, že 

Hrabě Julius Alldrassy, 
poslední rakousko-uherský ministr 

zahraničních věcí. 

Rakousko- Uhersko v nezbytí požádá 
ve čtyřiadvaceti hodinách o zvláštní 
mír a o okamžité příměří. Telegram 
císaře Viléma II. císaři Karlovi 1. z 27. 
října, zrazující od tohoto kroku, ne
změnil ničeho na Andrassyho rozhod
nutí,kteréstálo pod vlivem mírových 
náhončí, pracujících ve Svýcařích. 
Před desátou hodinou večer 27. října 
počaly telegrafické dráty z Vídně ro
zesílati na všechny strany odpověď Ra
kouska-Uherska !Za americkou nott! Z I8. 
října; odpověď byla datována 28. říj
na. Prohlašovala krátce, že rakousko
uherská vláda "stejně jako s dřívější
mi projevy pana presidenta (\\(lilsona) 
souhlasí také s jeho názorem, o bsaže
ným v poslední notěo právech národů 
rakousko-uherských, zejména o prá-
vech Cechoslováků a Jihoslovanů", a dodávala: "Poněvadž tedy 
Rakousko- Uhersko přijalo v~škery podmínky, na nichž učinil pan 
president závislým vstup do vyjednávánío příměří a míru, nepře
káží .po názoru rakousko-uherské \'lády nic, aby bylo toto jednáni 
zahájeno. Rakouská vláda prohlašuje tudíž ochotu, aniž by v1Tčkala 
výsledku jiného jednání (tak opatrně obcpsala rakousko-ul~erská 
vláda oddělení Rakouska- Uherska od Německa), vejíti v jednání 
o mír mezi Rakouskem- Uherskem a státy nepřátelskými a o oka
mžité přiměří na všech frontách rakousko-uherských a žádá pana 
presi_denta Wilsona, aby ráčil učiniti příslušné přípravy." 

Upl12á kaPitulace Rakou.rka-Uherska předpreJidentem WiJsonem a státy 
Dohod]; která ovšem neznamenala, že by si její původci, císař 
Karel L a hrabě J. Andrassy, představovali, že se jí Rakousko-
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Uhersko dobrovolně vzdává své existence - naopak hr. Andrassy 
se domníval, že tím vytváří příznivou situaci pro záchranu mo
narchie a habsburské dynastie -) bJ'lapřijata v Praze jako ona očeká
vaná vhodná chvíle, v níž bude možno uskutečniti připravenj převrat klidně 
a bez krveprolití. Ostatně již několik dní před tím byl si "Národní 
výbor" vědom, že se rozhodný okamžik přiblížil; nasvědčovaly 
tomu mimo jiné poznatky, které si přivezl z Vídně dr. ~ašín, kamž 
se odebral k rozmluvě s českou delegací, odjíždějící do Svýcar. Již 
v sobotu 2ó.fíjnarozhodlo pře dse dnictvo ))]\,Tárodního vjboru« -zanepří
tomného dra Kramáře a V. Klofáče byli v něm dr. Rašína J. Stříbr
ný -- počíti s postupnjm přejímáním veř~jné moci) jímž by se postavení 
"Národního výboru" upevnilo a usnadnilo se tak provedení pře
vratu. Zejména pak bylo usneseno (na odpolední schúzi 26. října), 
aby v pondělí 28. října o 9. hodině ramzípřevzali Ant. Svehla s drem Sou
kupem jménem "Národního vjboru« pražskj ))Válečnj obilní ústav(( a tím 
převedli veškeru výživu v Cechách pod svrchovanost "Národního 
výboru", jakožto představitelé národa. V poměrech, které byly 
v říjnu r. 1918, stával se "Národní výbor" jako držitel zásob po
travin pánem situace, poněvadž jak vojenská tak politická moc zcela 
závisely na otázce výživy. Současně pak vzneslo předsednictvo 
"Národního výboru" žádost na presidenta zemského soudu v Praze, 
aby byla u soudú v Cechách zavedena čeština do vnitřní úřední 
řeči, kteréžto žádosti bylo ihned vyhověno. Vědorrí brzkého konce 
zmocnilo se i úřadú; zejména správa pražské policie se pokusila 
vpředvečer revoluce 27. října odvésti do Vídně tajnj policejní archil!, 
jenž obsahoval důvěrné policejní spisy, na prvním místě z doby vá
lečné, leč dík bdělosti policejního komisaře Bubníka a železničních 
zřízenců se dostal vagon s těmito spisy jen na vršovické nádraží. 

V noci s neděle na pondělí (27. /28. října) došly "Národního ljboru« 
dvězávažnézprdvJ', které rozhodly, že 28. října 1918 byl rázem pro
veden celý převrat. Podal je telefonicky z Vídně poslanec Ci spíše 
již vyslanec československého státu VL Tusar dru Rašínovi. První 
se týkala velmi naléhavé Žádosti rakousko-uherského generálního štábtl, 
aby se čeští poslanci odebrali neprodleně na itaiJ-koufrontu) prolomenou 
27. října na řece Piave Italy, a púsobili tu na české vojáky, aby vy
tf'lali ještě několik dní na frontě, než by byl odvezen drabocenný 
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válečný materiál; ironií osudu vyjednával v tomto smyslu s poslan
cem Tusarem plukovníkRonge, náčelník zpravodajského oddělení 
generálního štábu, jenžse před třemi roky zvlášť horlivě přičiňoval 
o to, aby dr. Kramář byl odsouzen k smrti, a nyní sděloval, že válka 

Sokolská stráž na pražském hradě pe dnech převratu. 

jest prohrána, takže Rakousko- Uhersko musí uzavříti mír v nej
kratší do bě. Druhá zpráva se týkala kapitulace Rakouska- Uherska, 
jak ji vyslovovala zmíněná již nota Andras,~)'ho. Energickj dr. Rašín 
ihned pocbopil, že rozhodná chvíle nadešla. Neprodleně po vy
slechnutí těchto zpráv, uprostřed noci, spojil se telefonicky s drem 
Scheinerem se žádostí, aby do rána byly pohotově všechny ozbro
jené sily, které "Národní výbor" měl k disposici. Vskutku pak 
dr. Scheiner nařídil neprodleně okamžitou mobilisaci Sokolstva a ještě 
před rozbřesknutím rána 28. října byly sokolské hlídky nenápadně 
podle plánu rozestaveny po Praze. Dr.Rašín, opíraje se o zmíněný 
již návrh dra Pantúčka, připravil ještě text prvního základního zá
kona o konstituování československého státu. Když pak časně ráno 
po probděné noci, v níž se běh událostí posunulo velký kus ku 
předu, vyšel dr. Rašín na ulici, byl u Zemského musea pozdraven 
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již sokolskou stráží, které na důvěrný dotaz: "Bude tO?" odpověděl 
stisknutím ruky a jediným pevným slovem: "Bude!" 

Rakouské úřady neměly ani tušení o těchto závažných přípra
vách. Místodržitel hr. Max Coudenhove odejel v sedm hodin ráno 
28. října rychlíkem do Vídně, aby poznal směrnice nové vlády 
Lammaschovy, která toho dne dopoledne skládala služební slib 
v ruce císaře Karla 1. Opouštěl Prahu navenek klidnou, probou
zející se teprve do jasného podzimního dne. Když však v pole
dne dojel do Vídně, očekávaly ho tu již první zprávy o pražské 
revoluci. 

Ráno 28. října pÚ;d devátou hodinou sešlo se čtyřčlenné před
sednictvo "Národního výboru" v historické Švehlově úřadovně na 
Havlíčkově náměstí pod dojmem kapitulace Rakouska- Uherska, 
jak o ni zvěděl dr. Rašín od poslance Tusara, a rozhodlo, aby bylo 
nejprve vykonáno usneseni z 26. října, převzetí JJVálečného obilního 
tistavu« J)l'lárodním výborem((Ja to jižjménem československého státu. Pro
vedením tohoto aktu byl pověřen Ant. Švehla s drem Soukupem. Dr. 
Rašín měl mezitím přehlédnouti přípravy k převratu, které byly 
učiněny vnocia časně ráno, a Jiří Stříbrný opět měl učiniti disposice 
k převzetí veřejné dopravy. Mezi devátou a desátou hodinou dopo
lední převzali delegáti "Náro dniho výboru "bez jakýchkoli překážek 
"Válečný obilní ústav". Ant. Švehla, jenž řídil tento první revo
luční akt, oznámil úřednictvu ústavu, že československý stát vstou
pil v život, zprostil úřednictvo přísahy Rakousku a přijal od něbo 
slib věrnosti novému státu. Na záruku správného chodu" Váleč
ného obilního ústavu" byla dosazena "Národním výborem" 
zvláštní komise, která byla složena ze zástupců politických stran. 

Zatím co se toto dálo, došel do Prahy text Andrassyho noty} který se 
po desáté hodině dopolední objevil na oznamovacích tabulích re
dakci pražských novin. Zpráva o tom se roznesla Prahou jako blesk. Ti. 
sice a tisice obyvatelstva se vyhrnuly na ulice, druh druhu sděloval 
radostnou zvěst o kapitulaciRakouska- Uherska, která byla namnoze 
vykládána, ač ne správně, jako úřední souhlas k rozchodu jednot
livých součástí monarchie; jisto bylo, že Rakousko svou notou 
úředně potvrzovalo svou nemo houcnost a bezradnos t. Z vnitřního 
města letěla pak zpráva do pražských předměstí a zakrátko se va-
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lily odevšad do vnitřního města husté zástupy lidu, které se sou
středily zejména na Václavském náměstí a před sídlem "Národního 
výboru", pražským Obecním domem. První jásavé výkřiky, zvěs
tující, že konečně nadešla ta vytoužená, nesčetnými bolestmi, 

Hoř~jší polovina Vác/r.vského náměstí v Praze 

v prvních (dopoledních) hodindch převrattl 28. října I9 I 8; Zds ttlp 11 sochy sv. Váela/Ja. 

strádáním a životy vykoupená, požehnaná a svatá hodina svobody, 
pozdravily samostatnost československého státu. Provoláváni slávy 
československému státu, československé republice, jejímu tvůrci 
Masarykovi, presidentovi \X1ilsonovi, "Národnímu výboru", česko
slovenským legiím a Dohodě a zpěv národních a slovanských 

1°99 
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hymen, při němž slzy nevýslovného pohnutí stály v oku a radostný 
úsměv na lících, byly prvním revolučním činem pražského lidu, 
jenž vyčkával pokynů svých vůdců, vědom velké odpovědnosti a 
závažnosti chvíle, kdy československý národ po staletích po prvé 
zase ukazoval ve své vlasti světu svou státotvornou a státnickou 
schopnost. Nemohl si počínati méně ukázněně než zahraniční od
boj pod vedenímMasarykovým, jehož drahé jméno setaké 28. října 
vznášelo nad shromážděnými zástupy. 

Po Převzetí nVálečného obilního ústavu") před 11. hodinou dopo
ledni, sešlo se Pře dse dnictvo "Národníbo vjboru" opět ke schůzi, ~ento
kráte v Obecním domě, do níž byl povolán i dr. Scbeiner. Uřední 
potvrzeni kapitulaceRakouska-Uherska dotvrdilo ranní rozhodnutí)ab)' 
Převrat b)'l proveden v celém rozsabu) zejména pak aby byl vydán zá
kon o zřízení samostatného československého státu a aby byly pod 
jeho pravomoc uvedeny pražské ústřední úřady. Dr. Scheiner 
byl pověřen organisovati brannou moc nového státu a učiniti 
přípravy k podřízení zemského vojenského v~1itelstvi v Praze 
"Národnímu výboru".PředpolednemodjeliAnt. Svehla, dr. Al. Ra
šín, Jiří Stříbrný a dr. Soukup na místodržitelství) kde oznámili za 
nepřítomnosti místodržitelovy jeho zástupci vicepresidentovi Ko
sinovi že Národní vy 'bor" převzal vládu nového samostatného ' " 
československého státu a přejímá tím také veškeru výkonnou vládní 
moc na celém československém území; prohlásili též, že veřejná 
správa bude se prozatím říditi dosavadními zákony a nařizeními a 
že se "Národní výbor" postará o veřejný pořádek a bezpečnost. 
Z budovy presidia místodržitelství na Malé straně odebralo se před
sednictvo "Národního výboru" do protější budovy zemského 
sněmu českého, v níž úřadoval předseda zemské správní komise hrabě 
Vojtěch Schonborn. Také on uslyšel touž nenadálou novinu jako 
před chvílí vicepresident Kosína a ani on nekladl žádného odporu, 
prohlásiv,že dává své síly k disposici novému státu. Před odcho
dem dali zástupcové "Národního výboru" ještě rozkaz, aby míst
nosti zemského sněmu byly neprodleně vykEzenya připraveny pro 
zasedání Národního shromáždění; rozkazu takovéhoto bylo zapo
třebí tím spíše, že se historická zasedací síň českého sněmu promě
nila za války v aprovisační skladiště zemského správníbo výboru. 

1100 
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Když se předsednictvo "Národního výboru" vracelo po po
ledni s J\[alé strany na pravý břeh Vltavy, byly pražské ulice a náměstí 
jiŽPřeplněnyjásajfcími dav)'. Radostné a nevypsatelné opojení z ml~dé 
svobodyse zmocnilo všech. S domů vlály vesele v krásném podzlm-

U lVárodl1ího divadla odpoledne 28, Njl1a I9I8. 

ním odpoledni praporyvčervenobilých barvách českých, v barvách 
slovanské trikolory a objevily se i vlajky států dohodových, na
rycblo sehnané; červenobílé stužky nebo slovanská trikolora ozdo
bily též oděvy mužů a žen a dívčí národní kroje dovršovaly ba
revnou pestrost ulic. Rovněž "slovanská lipka" před "Zlatou 
husou" se zapestřila praporky. Známí neznámí tiskli si ruce, padali 
si v náruč s očí kanulv slzy radosti a hrdlům chtělo se vykřičeti , . 
jásot srdcí celému světu. Píseň na písni, hymna česká a slovenská, 
české písně národní,písně slovenské (byly po celou válku v českých 
zemích tak často zpívány) a písně slovanské střídaly se s bromo
vým provoláním slávy těm, kteří se o vítězství československého 
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odboje zvlášť zasloužili. Několik kapel na pokyn "Národního vý
boru" zvyšovalo radostnou náladu, ukolébá valo lid v zapomnění na 
prožité strasti a odnímalo mu myšlenku odvety na těch, kteří se za 
války tolik navyhrožovali a naspnali československému národu, na 
pražských Němcích a na pražských židech, německy smýšlejících. 
A tak braly za své jen vnější symboly starého režimu a přešlých 
časů. Dvojjazyčné firmy a nápisy pražských obchodníků zmizely, 
z velké části bez pobídky, jako by je odnesla vichřice, nebo byly 
aspoň narychlo přelepeny. Všechny státní úřady a podniky byly 
zbavovány rakouských odznaků, orlů, na něž byl podniknut hon, 
při němž neo dstrašila ani značná namnoze nedostupnost jejich umís
tění. Sňaté odznaky byly ve vnitřním městě odnášeny za radost
ného pokřiku většinou k Vltavě a do ní naházeny; na předměstích 
byly pak leckdes sneseny na hranice a spolu s černožlutými prapory 
nenáviděného Rakouska ohněm zničeny_ Také vojáci a policejní 
strážníci strhovali se sebe habsburské odznaky, jablíčka ("Karlíč
ky") s čepic a medaille s uniforem. 

Tím vším mě128. říjen navenek více ráz národní slavnosti než 
velké revoluce. "Národní výbor" snažil se také ze všech sil, aby 
tento ráz byl zachován, aby převrat nebyl poskvrněn násilím, vášní 
odplaty a porušením pořádku. O zabezpečení pořádku usilovali 
členové "Sokola" a "Dělnických tělocvičn)ch jednot", a členové 
"Národního výboru", potvrzujíce zástupům nastolení svobody, 
neopomíjeli je důrazně vyzývati ke klidu a k poslušnosti rozkazů 
"Národního výboru". Vskutku pak nikomu z nepřátel českoslo
venského národa nebyl zkřiven ani vlas na hlavě a ani před němec
kým kasinem na Příkopech, před touto zavilou tvrzí pražského 
němectví v době předválečné a válečné, nezvedla se česká ruka 
k pomstě. Bylo to usnadněno tím, že se pražská policie postavila 
od počátku na stranu revoluce a že se pražské místodržitelství ani 
nepokusilo klásti převratu překážky. 

Přece však jednu chvíli hrozilo, že se radostný' den neobejde bez 
krveprolití. Když se odpoledne 28. října před třetí hodinou shro
mažďovaly na Staroměstském náměstí husté zástllpy, žádající slyšeti 
s balkonu staroměstské radnice řeči,pfitáhlo na náměstí Zlzenadání 
asi pitl tisíce maďarskjch vojáků se strojními puškami a vytlačilo s nasa-

1102. Snímání rakousk,fch orlti 28. Njna I9I8. 
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zenými bodáky lid odtud do přilehlých ulic. Davů se zmocnilo 
ohromné rozčilení a h.rozila jejich srážka s vojskem, která byla by 
bvvala měla nedozírné následky. Na štěstí však po okamžitém ener
gickém vyjednávání dra Souk~.pa s generálem Zanantonim vojen-

Dolejší část Václaz'ského náměstí v Praze odpoledne 28. fíjll<1 79 I8. 

ská moc kapitulovala; kapitulovala - a jak ještě uvidíme jedno
časně _. pod vlivem instrukci, které měla z Vídně, podle nichž se 
měla vyhnouti krveprolévání. V tom, že se "Národní výbor" ne
mohl opříti 28. října o větší české vojenské oddíly - dúvody toho 
byly pověděny už výše - a naopak měl proti sobě posádku maďar
sko-rumunskou s maďarskými a německými dústojníky, byla ne
malá slabina jeho postavení. Dokud bylo v Praze cizí, zčásti přímo 
nepřátelsky naladěné vojsko, byl zdar převratu ohrožen. Proto také 
hned večer 28. října pokusil se "Národní výbor" přímým jednáním 
s vojenskou správou toto nebezpečí odstraniti. 

Zatím v úřadovnách "Národního výboru" v Obecním domě 
- od 30. října přesídlil pak "Národní výbor" do prostornějších 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 70. I I O 5 
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místností Harrachova paláce v Jindřišské ulici - panoval horečný 
život. Sem scházely se depeše a dotazy, odtud vycházely instrukce 
a rozkazy. Odpoledne vydalo předsednictvo "Národního výboru" 
plakátovanou výzvu ke klidu a provolání k československému lidu 
o zabezpečení výživy. Večer po šesté hodině sešlo se v Grégrově 
síni valné shromáždění "Národního vý boru" k prvé své schůzi ve 
svobodném samostatném státu a přijalo podle návrhu dra Rašína 
první zákon československého státu a manifest k československému lidu (sní
mek manifestu viz na str. 1121). Zákon z 28. října prohlašoval, 
že samostatný československý stát, jehož státní formu urči "Národní 
shromáždění" v dohodě s pařížskou "Ceskoslovenskou národní 
radou", vstoupil v život, a stanovil jednak, že orgánem jednomy
slné vůle národa a vykonavatelem státní svrchovanosti jest "Národ
ní výbor", jednak pak, že všechny dosavadní zemskéaříšskézákony 
a nařízení zůstávají prozatím v platnosti, aby byla zachována sou
vislost starého právníbo řádu s novým a aby nenastaly zmatky. 
Jak první zákon, tak manifest k československému lidu byl vedle 
známých nám již čtyř členů předsednictva "Národního výboru" 
podepsán též zástupcem Slováků drem Vavrem Srobárem) jenž byl 
v polovici října propuštěn z internování a šťastnou náhodou přijel 
v dopoledních hodinách 28. října, když převrat byl již zahájen, 
do Prahy a zde ihned kooptován do předsednictva "Národního 
výboru"; počítá se tedy i on k tak zvaným "mužům 28. října", 
k nimž patři tedy ještě dr. Rašín, dr. Soukup, Jiří Stříbrný a Ant. 
Svehla, ačovšem řízení převratu Ca risiko při připadném nezdaru) 
bylo v rukách právě jmenované čtveřice. 

A kdyžse nad Prahou nachýlil první nezapomenutelný densvo
body k západu, zaplavilo město moře světla, jemuž Pražané od 
dlouhých měsíců odvykli, poněvadž městská elektrárna byla nu
cena pro nedostatek uhlí podstatně omeziti výrobu elektrického 
proudu (totéž platilo i o plynárně) a osvětlování ulic. Davy lidu 
proudily bez oddechu až do pozdních nočních hodin ulicemi. Na 
rampě Musea byl zapálen bengálský oheň v barvách slovanské tri
kolory, jenž osvětloval sochu Cechie. U sochy sv. Václava,odkudž 
již odpoledne bylo několikráte mluveno k lidu, shromáždil se 
pražský "Hlahol", jenž zazpíval Smetanovo" Věno" a slovanské 
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hymny; u Národního divadla zpívalo opět "Sdružení pražskÝch 
učitelů," také Marseillaisu. Lampionový průvod procházel měst~m. 
Také obě pražská divadla, Národní divadlo a Městské divadlo na 
Král. Vinohradech, se stala středisky nadšených ovací mladé svo
bodě a národní samostatnosti. 

Shazování rakouského orla 28. října I9I8 v Praze naPerdinandOllě (dnes Národní) třídě. 

Pro "Národní výbor", zejména pak pro předsednictvo a jeho 
spolupracovníky, oddechu však nebylo. Sta a sta nových úkolů se 
vynořo-:::tlo každou hodinu, bylo nutno udílet nové rozkazy, infor
mace a mstrukce, zakročovat a pověřovat vhodné osoby k důleži
~ým podnikům. "Národní výbor" neřídil jen převrat v Praze, nýbrž 
1 na česk~m venkc~vě. "Práca tekla2imnične", jak o dnech převratu 
vypraVUje dr. V. Srobár, "vo dne, v noci, bez oddychu, do úmoru 
a vysielenia. Predsedníctvo Národného výboru držalo striedave 
službu dňom i noeou. Telefon hrčal neprestajne . .Ludia v húfoch 
chodili, radili, oznamovali, rozkazy prijimali a vydávali." 
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V prvních pak třech dnech nešlo jen o řízení nových poměrů, 
jež rozvrácený hmotný stav českých zemí činil tím složitější, nýbrž 
bylo nutno podstoupiti boj s držiteli staré moci. Tito nehodlali 
ustoupiti tak zhola a bez odporu, jak se zdálo 28. října, kdy neoče
kávaná revoluce je překvapila, a činili přípravy k pokusu, jenž by 
provedený převrat odčinil. Byla to, jak už zmíněno, především 
vojenská n:oc, od níž hrozilo nebezpečí. Ovšem již večer 28. října 
se "Národní výbor" pokusil toto nebezpečí odstraniti jednáním 
s pražským zemským vojenským velitelstvím, s velícím generálem 
Kestřankem a vzpomenutým již generálem Zanantonim, když před
tím dr. Scheiner zorganisoval Národní stráZ, složenou ze Sokolů~ 
z členů Dělnických tělocvičných jednot a z českých důstojníků a 
vojáků v Praze přítomných (také "Svaz československého student
stva" utvořil "Akademickou legii" se sídlem v Emauzském kláš
teře), která obsadila důležitá místa a budovy; tato Národní stráž 
byla ozbrojena zbraněmi, které byly na rozkaz "Národního vý
boru" shromážděny v sokolských lazaretech. Jednání s vojenskou 
mocí vedl za "Národní výbor" nejprve dr. Scheiner a dr. Soukup 
v budově zemského velitelství a poté se přeneslo do Obecního 
domu, kamž se oba generálové se dvěma jinými ještě důstojníky 
odebrali. Výsledek čtyřhodinového jednání byl kompromis. Ve
lení nad cizími vojáky zůstalo v rukách dosavadních držitelů vo
jenské moci, kteří měli "Národnírru výboru" na požádání poskyt
nouti podporu pro udržení pořádku. Hlídání důležitých objektů 
(také muničních továren) měla obstarávati Národní stráž a autorÍta 
"Nátodního výboru" se měla uplatniti při součinnosti moci vo
jenské a občanské. V toto jednání a k tomuto kompromisu přistou
pila vojenská moc především pro svou bezradnost a pod vlivem 
předchozích instrukcí vídeřlského ministerstva války; jisto jest 
ovšem, že se k tomuto kro ku neodhodlala ani s radostí ani s přiliš
nou ochotou. 

Zprávy o prazskémpřevrattt, které od poledních hodin 28. ř{jna po
stttpně docházely do Vídně, vZbttdily v rakottskJích tíředních krttzích poplach. 
Poznamenali jsme již, že nota Andrassyho nebyla svými původci 
nikterak míněna tak, že Rakousko- Uhersko dobrovolně likviduje, 
nýbrž že naopak měla dopomoci habsburské monarchii k pří-
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znivějším mírovým fodmínkám, především pak k jejímu zacho
vání. Převrat v Cechách ovšem tuto poslední naději velmi vážně 
ohrožoval; bylo skoro nemožno očekávati, že by Dohoda proti tak 
zřetelnému a jednomyslnému revolučnímu projevu národa co pod-

"Slovanská llpa" na Václavském náměstí 2S.řijl1a I9 IS• 

nikla. Německé srdce Habsburků se však ani v této chvíli neza
přelo. Největší starostí císaře Karla bylo, aby kraje Cech a Moravy, 
obývané německým obyvatelstvem, byly odtrženy od českoslo
venského st-átu a připojeny k německému Rakousku. A1útodrzitet 
Cottdel1hove nařizoval telefonicky z Vídně vicepresidentovi Kosi
novi, aby odmítl vydati politickou správu do rukou "Národního 
výboru ce, a večer 28. ř{jl1a vydahe na zPáteční cesttt doPrahy, domnívaje 
se, že se mu podaří revoluční události z toho dne ještě převrátiti. 
Jaké však bylo jeho překvapení, když ráno 29, října v Praze při 
vystupování z vlaku byl obklopen sokolskou stráží, která ho dopra
vila nejprve na staroměstskou radnici a poté do budovy mistodtži-
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telství, kde zůstal pod jejím dozorem; poslanec Tusar zpravil "Ná
rodní výbor" včas o jízdě Coudenhovově do Prahy, takže se "Ná
rodní výbor" mohl předem zajistiti proti záludným úmyslům 
místodržitelovým. V poledne 29. října odebralo se předsednictvo 
))Národního výboru" (Švehla, dr. Rašín, dr. Soukup a J. Stříbrný) 
znovu na místodržitelství, aby vešlo v jednání s místodržitele/Jl) jemuž 
bylo, stejně jako předešlého dne vicepresidentovi Kosinovi,ozná
meno, že se utvořil samostatný československý stát a že "Národní 
výbor" jakožto představitel jeho vládní moci přejímá veškeru ve
řejnou správu. Marně se pokoušel Coudenhove odvrátiti zástupce 
"Národního výboru" od jejich rozhodnutí. Dr. Rašín zvlášť dů
razně odmítl snahy místodrži~elovy, aby bylo zajištěno zvláštní po
stavení německých okresů v Cechách. "Národní výbor - prohlásil 
striktně dr. Rašín - žádných německých okresů v Cechách neuzná, 
všechna opatření ,Národního v")Tboru' vztahu jí se a musí se vztaho
vati bez podmínky také na ně. My žádného rozdělení Cech nikdy 
a za žádných okolností nedopustíme, pro nás je věc tato již rozhod
nuta, a jestliže pan místodržitel uznal za nutno použíti zde slova 
Deutschbohmen, prosíme velmi naléhavě, aby slovo toto z úst 
pana místodržitele bylo dnes vysloveno naposled." Z průběhu 
jednohodinové rozmluvy poznal Coudenhove, že jeho poslání, za
držeti pochod revolučního převratu v Cechách, úplně ztroskotalo; 
neměl také o koho se opříti, poněvadž jak místodržitelství, tak 
i okresní politické správy (hejtmanství) v českých krajích uznaly 
již ochotně nový stav věcí. Večer 29. října složil Coudenhove ,rvůj 
úřad) jehož správcem se stal vicepresident Kosina, vykonávající bez 
námitek vůli a rozkazy "Národního výboru ", 

Přední příčinou Coudenhovovy resignace bylo, žejakpražská 
policie) tak pražské zemské četnické velitelství se postavilo hned 28. řtina na 
stranu revoluce. Policejní mužstvo, většinou českého původu, smýš
lelozvelké části jižoddřívějškarevolučněa vden převratu radostně 
odhazovalo se svých uniforem rakouské odznaky, tím méně se pak 
pokoušelo stavěti se převratu jakkoli na odpor. Ve správě pražské 
policie měl "Národní výbor" neohroženého stoupence zejména 
v policejním komisaři R. Bienerthovi) který byl členem "Maffie". 
V poledních hodinách 29, října převzal "Národní výbor" 1?ražské 
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policejní ředitelství a pověřil Bienertha jeho správou na místo do
savadního policejního ředitele dra Kunze; toto převzetí bylo pro
vedeno naprosto hladce - odstupující ředitel dr. Kunz dokonce 
blahopřál "Národnímu výboru", že udržel v Praze tak vzorný po-

Poslanec j. Zahradník promlouvá k pražskémtl lidu 28. října I9I8 se stupiíů sochy sv. Václava 
na Václavském náměstí. 

řádek - a odpoledne složilo policejní úřednictvo a mužstvo slib 
poslušnosti "Národnímu výboru ". Svízelnější byla situace na zem
ském četnickém velitelství, kde tábořilo stále na 600 cizích čet
f1~ků, pO,volaných do yrah~ k 14. říjnu, kteří byli vesměs původu 
nemeckeho nebo madarskeho a proto oddáni Rakousku- Uhersku 
jakož i nepřátelští československému národu. Ale také tu měl Ná
rodní v~bor:' na štěst~p ~vnou oporu pr~vě na místech nejvyŠ;:ích, 
v generalovl V. Řezacovt) plukovníkovI Knoblochovi a rytmistrovi 
Hammrovi. Generál Rezáč i plukovník Knobloch rozhodně odmítli 

I I II 



PŘEVRAT V ČESKOSLGVENSKÝCH ZEMíCH KE KONCI ŘíJNA 1918 

zádost důstojniků cizího četnictva, aby bylo zakročeno proti vele
zrádné revoluci, a odeslali nakonec všechno cizí četnictvo z Prahy. 
Dne 29, října převzal "Národní výbor" do své svrchovanosti také 
vrchní zemský soud, vrchní státní zastupitelství a správu finanční 
pro kura tury. 

A tak k večeru 29. Njna I9I!l by!J mimo zemské vojemké velitelství 
v.řechlZ)! dzUezité ústřední úřad)' prazské jako vjkonné OJgá1?Y československého 
státu pod pravomocíJ) Národního v,.iboru({. Současněse pak "Národní vý
bor" snazil rozšířiti výhody kompromisu, uzavřeného předešlého 
dne s voj enskou mocí, a rozmnožoval své vlastní voj enské sil y (mezi 
nimi zvláš ť nutno připomenouti oddíl českých námořn íků), jejichž 
střediskem se stal ZoHn (Slovanský ostrov). V budově zemského 
velitelství byla postavena sokolská stráž a hostivické skladiště zbraní 
astřeEva bylo dáno k disposici"Národnímu výboru". Nemalou po
silou bylo, že se rumunští vojáci oddělili od Maďarů a vytvořili ru
munskou legii, která žádala, odevzdavši velkou část své výzbroje 
"Národnímu výboru", aby byla dopravena domů. Odpoledne dne 
29- října dostavil se také k "Národnímu výboru" první diplomatickj 
zástupce cizíhostátuJněmecký generální konsul Gebsattel, s blahopřá
ním k dosazené samostatnosti. So učasně pak "Národní výbor" ozná
mil švýcarskému konsulátu v Praze, že "jednak na základě uznání 
od velkých spřátelených mocností, i ednak na základě oficielní noty 
rakousko-uherského ministerstva zahraničních věd ze dne 28. října 
1918, a opíraje se o svou autoritu, která byla uznána vším národem 
československým, vzal do svých rukou řízení veřejné správy a zá
roveň jím pověřil předsednictvo ,Národního výboru' ". 

Zatím co "Národní výbor" v horečném napětí všech sil 
29' října energicky zajišťoval a prohluboval revoluční úspěch 
28. října, pokračovala na pražských ulicích oslava mladé svoboJ.)I) jíž 
se účastnilo také dělnictvo, které předešlého dne nepřerušilo práci. 
Všechny továrny, školy a obchody byly zavřeny a všechno pražské 
obyvatelstvo se zase vyhrnulo do ulic a na náměstí. Strasti a bo
lesti, strádání a hlad byly zapomenuty a lid s horoucím nadšením, 
výkřiky a zpěvem pozdravoval republiku, kterou si ve své prosto
duchosti předsta voval jako čarovnou vílu, která pouhým mávnutím 
kouzelného proutku odstraní bědy a utvoří z československých 
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zemí ráj. V tento veliký sváteční den, k němuž také příroda opět 
sklonila svou vlídnou tvář, nic ze starostí všedních dní nekalilo 
jasnou a radostnou pohodu myslí a srdcí. Všichni stáli pod mohut
ným dojmem toho, že krásný sen československé nezávislosti se stal 

Pá!mírako!lsk)ic/; odZl1akú 29. řijM I9I8 l1a ZiŽkově, 

skutečností, a všichni nesli ve svých duších velebný svatý pocit, ze 
oni jsou tím vyvoleným pokolením, na němž spočinulo pozebnání 
Komenského. Vichřice hněvu božího přešla a vláda nad národem 
československým se zase vrátila do jeho rukou. A nebylo možno též 
si zároveň neuvědomiti, že stavba národního osvobození, která byla 
dovršena 28. října, byla počata před půl drul1ým stoletím, nebylo 
možno právě v této chvíli nepocítit) hlubokou vděčnost k těm ge
neracím a jejich vůdcům, kteří jako dělníci na práci, jejíhož konce 
směli jen tušiti v daleké budoucnosti, polozili tak: pevné základy, 
ze mohla na nich spočinouti nová národní budova. 
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Přes to však dílo revolučního převratu nebylo ještě zajištěno. Po pře
jití prvního překvapení a po nových zprávách a pokynech vídeň
ského ministerstva války, které odmítlo ujednání gen. Kestřanka 
a gen. Zanantoniho s "Národním výborem", uvědomilo si pražské 
voj enské velitelství, žesvým chováním usnadnilo revoluční převrat, 
vedoucí k úplnému odtržení československých zemí odRakouska
Uherska, což nebylo ani zdaleka programem a úmyslem ani mani
festu císaře Karla z 16. října 1918 ani Andrassyho noty z 28. října 
1918; ostatně někteří důstojníci pražského generálního štábu s plu
kovníkem Stuschem v čele, kteří byli naplněni rozhodným smýšle
ním protičeským, byli od počátku proti jakékoli dohodě vojenské 
moci s "Národním výborem". Proto pražské vojemké velitelstvípočalo 
ihned činiti přípravy, aby napravilo situaci pe prospěch Rakouska a násilím 
zvrátilo, čeho "Národní vjbor(( byl jiŽ dOJ-áhl. Revoluce měla býti udu
šena v potocích krve německými, maďarskými a rumunskými od
díly pražské posádky, zesílenými posilami, které by poslalo vojen
ské velitelství litoměřické. V státní tiskárně byla již vysázena vy
hláška (s datem 28. října a s podpisem gen. Kestřanka), jíž se uva
lovalo na Prahu a okolí stanné právo a jejímž důsledkem mělo býti 
zastřelení původců převratu, především členů "Národního vý
boru"; mimo to byl vydán zatykač na některé české důstojníky 
(setníci Rošický, Kostrba, Betka, nadporučík Zentl a oficiál Ne
beský), kteří se postavili na stranu revoluce, s rozkazem, aby byli 
neprodleně popraveni. 

Na štěstí však o podstatné části těchto příprav,jejichž předním pů
vodcem byl plukovník Stusche, zvěděl ))Národní vjbor« včas, takže 
mohl hned v počátcích překaziti krvelačné plány pražského vojen
ského velitelství, jež opět jednalo podle rozkazů vídeňského mini
sterstva války. Ku prospěchu bylo "Národnímu výboru" i to, že 
se také mezi německými a maďarskými vojáky v Praze, dílem pod 
vlivem poplašnýcb zpráv z jejich domovů, počala provalovati ne
spokojenost a touha po neprodleném návratu do jejich krajů. Již 
29· říjnase vzbouřil ve vršovickýcb kasárnách chebský pluk čís. 73, 
který se zásobil oděvem, potravinami a zbraněmi a nato se vydal 
na pochod do Chebu; současně se pak energicky domáhal návratu 
domů maďarský pluk, ubytovaný v .Josefských kasárnách; o utvo-
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Pos!ušno příkazu Národního výboru přejímá 
dnešního historického dne České Sokolstvo 
ve svorném spojeni s Dělnickými jednotami 
sokolskými a studentstvem českým péči o po
řádek ve hlavním městě drahé naši země i 
všech jeho předměstích. V plné víře v Tvou 
ušlechtilost obrad se k Tobě, lide český, So
kolstvo pražské i veškeré pořadatelstvo v celé 
lásce a oddanosti své k drahé věci národní 
s prosbou, abys v památných těchto dnech, na 
které čekal Jsi celá staletí, s ním ruku v ruce 
udržel klid a v důvěře k těm, jichž péči ulo
ženo jest vedení věci pospolité, očekával 
všech rozhodnuti Národního výboru a české 
vlády. 
České Sokolstvo nepochybuje, že český lid 

pochopí vážnou jeho povinnost a ve své ta
dosti a vzrušeném nadšení nepřekročí nikde 
mezi, jež zachovávati všem ukládá svatá po
vinnost k národu. 
Buďtež všichni věrně poslušni všech pokynů 

a příkazů sokolských, studentských a dělni
ckých hlídek i plnomocníků Národního výboru 
odznaky slovanskými opatřených! 

Česká Obec Sokolská. 

Vyhláška "České Obce Sokolské" Z 28. rijna I9I8. 
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:ření rumunské legie, která se postavila otevřeně na stranu "Národ
ního výboru", byla již řeč. "Národní výbor" všechny tyto snahy 
přirozeně podporoval, přeje si, aby cizí vojáci, jejichž přítomnost 
v Praze byla nebezpečná, byli co nejdříve odstraněni z města a 
z československých zemí vůbec. Večer 29. října bylo přerušeno 
tajné telefonické spojení pražského vojenského velitelství s vídeň
ským ministerstvem války stejně jako veškeré normální telegra
fické i telefonické spojení Vídně s Prahou. 

Za tohoto stavu věci pokusilo se pražské vojemké velitel.rtví; které 
neztratilo důvěry ve spolehlivost většiny německých a maďar
ských vojáků, uskutečniti v noci s 29. na JO. říjen své protipřevratové 
plány. Litoměřické vojenské velitelství, jak hlásily z jeho oblasti 
místní "Národní výbory," počalo chystati pochod svých oddílů na 
Prahu a na zemském velitelství pražském vytlačili maďarští vojáci 
sokolskou stráž z budovy. Byla to pro převrat kritická chvíle, která 
však dík energickému vystoupení dra Scheinera,setnikaRošického 
a tajemníka "Národního výboru" dra Jar. Nováka byla v zápěti 
překonána. O půlnoci vyrazila ze ZoHna setnina českých námoř
níků v síle asi 150 mužů k budově zemského voj enského velitelství. 
Pohrůžka, že první obětí protipřevratu budou ti, kteří jej chystali, 
zchladila bojechtivost německých důstojníků zemského velitelství, 
takže se dalšího protirevolučního činu již neodvážili. Také lito
měřické velitelství upustilo na energický rozkaz "Národního vý
boru" od soustřeďování svých sil proti Praze. 

Zmaření pokusu o protipřevrat usnadnilo "Národnímu vý
boru" dovršiti revoluci a zajistiti definitivně její úspěch. Hned ráno 
3 o. října rozhodlo předsednictvo "Národního výboru" zabrati beze 
všech podmínek a výhrad a pod svou úplnou pravomoc přivésti 
také zemské velitelství a tak dovršiti kapitulaci staré moci. K to
muto aktu byli delegováni dr. Scheiner, dr. Soukup a Jiří Stří
brný, k nimž se dodatečně připojil poslanec Fr. Udržal. Delegace 
jednala energicky. Na její podporu vytrhlo ze ZoHna mužstvo 
právě zorganisovaného prvního čsl. pluku, odhodlané hájiti svo
body až do poslední kapky krve. Vstup do budovy zemského veli
telství, která byla obsazena maďarskými vojáky, byli zástupci "Ná
rodního výboru" nuceni si vynutiti. To byl také konec odporu. 
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Zatím co dole na nádvoří vešli maďarští vojáci v přátelský styk 
s vojáky československými a vydali jim všechny zbraně, došlo v za
sedací sini zemského velitelství, v níž právě byla shromážděna po
rada důstojníků generálniho štábu, k bouřlivému jednání. Zá-

Originál pnmího zákona c'eskoslol'fl1Ské republiky 

Z 23, října I9 I3 s podpisy Neml pfedsedlúctva "lVárodlllho vjbon/', p.ra17j rukotl Dra AI, RaJí17a. 

stupci "Národního výboru", na jejichž stranu se postavili čeští dů
stojníci na zemském velitelství přítomni, prohlásili, že správu 
zemského velitelství přejímá dto Scheiner jako velitel čsl. vojska. 
"Ceští důstojníci se srazili a tasili šavle. BiJé ocele se mihly vzdu
chem. Nastal okamžik hrobového ticha. Na straně důstojníků ně
meckých se nehnula ani ruka. Z oken vojenského velitelství bylo 
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viděti dolů na náměsti. Stály tam setniny námořníků a čety I. čsl. 
pluku. Jejich pušky byly n3.rnířeny do oken prvního poschodí v~
jenského velitelství." Pod tímto dojmem ztratili osnovatelé protl
převratu poslední zbytek odvahy. Generál Kestřanek ještě s něko
lika jinými důstojníky (byl mezi nimi také podpluko,vník,~tusc~.e 
a podplukovník Wondratschek, který se v posledm chvIll snazll 
spáliti tajné úřední spisy) byl zatčen. Dne JO. října po desáté hodině 
dopolední b)'lo Převzetí pražského vojenského velitelství skončeno a ~ím 
Rakousko pozbylo zbytek své moci, jenž mu zůstal po 28. říjnu 
a dovoloval jeho představitelům aspoň několik hod~n d~.u~a~i, ž,e 
se třebas násilím, dá odtržení československých zemI odCln1tl. Vl
tě;stvi revolučního převratu bylo tak dovršeno a pevně zajištěno. 

V té době se také dokonával převrat na venkově v Cechách a na 
Jldoravě v oblasti souvislých sídel českého národa, k němuž dal 
popud převrat pražský. Již odpoledne a večer 28. října následovala 
některá česká města, do nichž dospěly zprávy o revolučním vy
stoupení "Národního výboru", příkladu Prahy a místní "Národní 
výbory", které se namnoze v rychlosti teprve vytvo-řily, přebíraly 
do své pravomoci státní úřady, prohlašujice československou 
samostatnost. Ve svém počínání nenarážely na odpor, neboť úřed
nictvo iiž od dřívějška bylo z velké části revolučního smýšlení, 
a tak také na venkově se převrat obešel bez násilí a bez porušení 
pořádku, také tu český lid pod českými a slovanskými barvami 
radostnými výkřiky a písněmi vítal přichod svobody. T~m, kde 
k převratu nedošlo 28. října, byl vykonán příštího dne, Jenž byl 
též hlavním dnem převratu na Moravě, především v hlavním 
městě Moravy, v Brně, kde převrat byl řízen "Národním výborem 
moravským" s dr. Bulínem, poslancem Roučkem a radDuMaškem 
v čele. Odpoledne 29. října vzdal se svého úřadu moravs!:ý místo
držitel baron Heinold a politická správa byla svěřena J. Cernému, 
dosud přednostovi presidia místodržitelství. Baron Bleyleben, 
president vrchního zemského soudu moravského, podřídil se 

Národnímu výboru" a stejně i ostatní ústřední úřady moravské. 
Padla také umělá nadvláda německé menšiny na brněnské radnici 
a česká většina, která svou početní převahu tak důrazně mani
festovala na sokolském sletu 28. června 1914, zaujala místo, jež 

1118 

PŘEVRAT V ČESKOSLOVENSKÝCH ZEMÍCH KE KONCI ŘÍJNA 1918 

jí náleželo podle práva a spravedlnosti. Současně byl proveden 
převrat i v Olomouci. V důležitém středisku průmyslovém Vít
kovicích a _ildoravské Ostravě; v kteréžto byly hroby prvních českých 
obětí rakouské válečné "justice", došlo k převratu 31. října, kdy 
se podařilo odzbrojiti cizí vojsko a odeslati do jejich domovů, 
takže mohla býti odstraněna správa rakouského generála Neu
manna nad ostravskou oblastí. 

Den předtím, JO. fíjna I9I8, přihlásilo se i Slovensko slavnostně 
k československé jednotě a úplné nezávislosti. Viděli jsme již, 
že se v první polovici r. 1918 také na Slovensku projevily jednak 
pod vlivem obrozujících sil ruské revoluce, jednak pod vlivem 
českého odboje příznaky revolučního hnutí, namířenébo proti 
maďarské nadvládě a směřujícího k politickému sjednocení s čes
kou větví československého národa. Dokazoval to zejména první 
máj 1918 v Liptovském Sv. Mikuláši jakož i účast Slováků na diva
de1nich slavnostech v Praze. Záhy po těchto oslavách a pod jejich 
dojmem, 24. kZJětna I9IS, sešli se v Turčanském Sv. jldartině pfedáci 
.• lovenské národní stran)' (M. Dula, dr. E. Stodola, dr. V. Šrobár, 
Andrej Hlinka, Jos. Škultéty, Dr. M. Bella, K. A. Medvecký, 
Vl. Makovický, Jut. Janoška, Jan Vojtašak) na schůzi, na níž 
A. Hlinka prohlásil: "Habsburgovia boli odvekými nepriatefmi 
nášho národa a Slovanstva. Odkolkovánim nedopracovali bysme 
sa nikdy ku vyznačenému cielu. Tu je doba činov. Treba' nám 
určite vysloviť, či pojdeme i naďalej s Maďarmi, alebo s Cechmi. 
Neobchádzajme otázku; povedzme otvorene, že sme za orien
táciu československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa ne
vydarilo. Musíme sa rozisť." Výsledkem této porady, která uka
zovala, že i přední mužové Slovenska zúčtovali jak s Habsburky, 
tak i s Maďary, bylo prohlášení, které bylo sděleno do Prahy: 
"Slovenská národná strana stojí na stanovisku bezpodmienečného 
a bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa 
a na tomto základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvo
reni samostatného štátu, pozostávajúceho zo Slovenska, Ciech, 
Moravy a SEezska." 

V tom se cíle české a slovenské kryly úplně, poněvadž i Slo
váci si uvědomili, že jedině v úplném odloučení od Maďarů a 
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v nejužším svazku s českým lidem spočívá záruka jejich lepši 
budoucnosti. Iniciativa v revolučním boji protiRakousku-Uhersku 
vycházela ovšem od českého národa, jemuž vyšší stav kulturní, 
politický a hospodářský poskytoval daleko větší možnosti k re
voluční činnosti a opory k národnímu sebevědomí. Při tom však 
předáci českého kmene pracovali ve styku a v dohodě s vůdci 
slovenského lidu, jak se to ukázalo již při vzniku státoprávního 
prohlášení "Ceského svazu" z 30. května I917. Od této doby pak 
těchto styků a spolupráce utěšeně přibývalo a nejvíce k nim do
cházelo na vídeňské půdě. Ve Vídni žil zejména po celou válku 
v konfinaci dr. Milan Hodža, který se tu stýkal s českými poslanci, 
na prvním místě s předsedou "Ceského svazu" Fr. Staňkem, podle 
jehož svědectví autorem všech zmínek o Slovácích v jeho řečech 
byl právě dr. Hodža. A do Vídně zajížděli k nenápadným schůz
kám a důvěrným poradám s českými poslanci i jiní slovenští poli
tikové, jejicbž jmen bylo zmíněno výše (dlužno k nim připočísti 
jé'ště dra 1. Dérera); předmětem těchto porad byl jak jednotný 
revoluční postup, tak již úprava příští státní československé 
jednoty. Maďaři pozorovali ovšem se znepokojením rostoucí revo
luční smělost českou a její silné ohlasy na Slovensku, do poslední 
chvíle však nevěřili, že by mohlo dojíti k odtržení Slovenska od 
uherského království; ještě nedlouho před koncem války dali 
doplniti s persekučními úmysly staré seznamy uvědomělých 
Slováků, ale svými pronásledovatelskými opatřeními zastrašiti již 
nemohli. VeUký mravní význam mělo smělé vystoupen! .rlovenského 
poslance FerdiJe Jurigy v peštské sněmovně Ig. l{jna IgIJJ žáda
jícího pro Slováky práva na sebeurčení. "Požadujeme naše seba
určovade právo na život a na smrt S nim žijeme a mrieme. 
Jako je Iudstvo mravne jednotné, tak žiadame jednotné seba
určovacie právo pre slovenské kmeny, pre slovenský národ, pre 
bratské slovanské národy, pre Srbov, Rusova Slovenov, ktori 
z príčin všeobecne známych nemóžu sa ozvať v uhorskej sne
mo vni, ale ktorí sebaurčovacie právo práve tak požadujú ako my, 
ako všetky poddanské národy sveta ... Konstatujem, že toto je 
vóla celého slovenského národa." 

Vědomí nadcházejícího konce Rakouska- Uherska vedlo na 

:J;I 20 
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Slovensku v polovici října I51I8 k Přípravám k zaloze;?í slovenské J.,Ná
rodní rady") která by byla obdobou pražského "Národního vý
boru". K ustavení a doplnění této slovenské "Národní rady" byla 
svolána jejím předsedou Matúšem Dulou a tajemníkem K. Med
veckým schůze do Turčanského Sv. Martina na JO. říjen I9I8. Početní 
účastníci tohoto shromáždění nejlepších synů Slovenska scházeli 
se ještě pod stínem maďarských bodáků a bez vědomí o Andras
syho notě jakož i o převratu v Praze a v českých zemích. 

Na schůzi se ustavila dvacetičlenná ))Ndrodní rada{{ jako nejvyšší 
orgán slovenské větve československého národa a byla přijata 
s nadšením jednomyslně deklarace, tak zvaná deklaracesvatomartinskdJ 
jejíž autorem byl evangelický farář Samuel Zoch a která žádala 
pro Slováky právo na sebeurčení ve smyslu idei presidenta 
\X7ilsona a vyslovovala se pro jednotu československého národa. 
"Martinská deklarace byla, jak výstižně praví J. Opočenský, 
slovenským přihlášením k československému programu, obsa
hujíc jednak projev pro jazykovou, osvětovou a historickou 
jednotu československého národa, jednak přiznání k revolučním 
ideálům, za které bojovala československá revoluční emigrace." 

Svatomartinská deklarace v původním znění, jak bylo schvá
leno slavnostním shromážděním zástupců slovenského lidu od 
Bratislavy až ke Košicím, nebyla však otištěna. Příčinou toho 
byly nové dalekosáhlé zprávy, kte~é teprve po schůzi, večer 
30. října, přivezl z Pešti dr. Hodža a Jež se týkaly výbuchu revo
luce v hlavním městě Uher pod vedením hraběte Michala Karo
Jyiho, zavraždění urputného protivníka Slovanstva i demokra
tických myšlenek hr. Štěpána Tiszy a podrobností Andrassyho 
noty; o pražském převratu neměl však ani dr. Rodža ještě zpráv. 
Pod dojmem těchto důležitých novinek sešli se 31. října členové 
"Národní rady", pokud se již nerozjeli do svých domovů, k nové 
schůzi a jednohlasně schválili některé změny, jež dr. Rodža 
navrhova( a jimiž se deklarace přizpůsobila novým událostem. V pů
vodním znění deklarace byly zkráceny výtky, které se činily ná
silnickému maďarskému režimu, vypuštěn odstavec o samostatném 
zastoupení Slováků na mírové konferenci a zaujato stanovisko 
k stavu, jejž vytvořila nota Andrassyho z 28. října. 
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Takto upravená "Deklaráda slovenského národa" zněla: 
"Zastupitelia všetkých slovenských politických strán, shro

máždění dňa 30. oktobra 1918 v Turčianskom Sv. Martine a orga~ 
nizonní v Národnú radu slovenskej vetvy jednotného česko-

Z p/r:vratot:fch slavností Na SlovellSktl. 

slovenského národa, trvajú na zásade samourčovacieho práva 
národov, prijatej celým svetom. Národná rada vyhlasuje, že v mene 
česko-slovenského národa bývajúceho v hraniciach Uhorska, je 
jedine ona oprávnená hovorii a konať. 

Nie je na to oprávnená uhorská vláda, ktorá za celé desaťročia 
nepoznala vážnejšej úlohy, ako potlačovať všetko, co je slovenské, 
nepostavila a nedovolila nášmu národu ani jedinej školy, nedo
volila, aby sa slovenskí Iudia dostali do verejnej sprá vy a úradov, 
náš rud majetkove ničila a vykorisťovala svojou stredovekou 
feudálnou sústavou a politikou. 

Nie sú oprávnené na to, aby v mene slovenského rudu hovo
rily ani tie tak zvané zastupiteTské sbory, ktoré sú sos tavené na 
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základe úzkeho volebného práva, nedopúšťajúceho prejaviťvófJ 
národa, a ozostávajúce z rudí, ktorí vzdor nariad~niu zákona 
nedopustili na výboroch čisto slo;en~kýc~11'stolíc ,ani len ,s}ove?
ského slova. Nie sú Dll to oprávnene am take lUdove shromazdema, 
ktoré vyn8šajú uzavretie pod tlakom c~dziel~o .násilia. V me~~ 
slovenského národa na Slovensku opravnena Je teda hovont 
jedine Slovenská Národní Rada. 

Národní Rada česko-slovenského národa v Uhorsku obydle
ného osvědčuje: Siovenskj národ je čiastka i rečove i kult!írno-bist~rickJ' 
jednotného česko-slovenského národa. Na všetkých ku1túrnych bOJoch, 
ktoré viedol český národ a ktoré ho urobily známym na celom 
svete, mala účasť i slovenská vetev. Pre tento česko-slOl'enskj národ 
žiadame i nu neob1l1edzené salJZourčov~cie p,rávo na ~á~lade úp~nej neod
vislosti. Na základe tejto zásady preJavuJcme svoJ suhlas s tym novo 
utvoreným medzinárodný~ .právnym položením, k,tor~ dňa 
18. októbra 1918 formuloval predsed~ -:"X7ilson a k~~.re _~na 27. 
októbra 191 8 uzn~l takúsl~o-uh~rský mJ~lS~er zal;ramCla. ~Iada;ne 
okamžité uzavretle pokola a S1ce na vseIudskych krestanskycl: 
zásadách, aby pokoj bol t~ký, .že by, m~~dzinár?dr:o-právnyml 
zárukami znemožňoval ďalšlU vOjnu a ďals1e zbroje111e. 

Sme presvedčení, že ná,š .snaží vý a nadaný ,sloven~ký, národ; 
ktorý vzdor nesl ýchanému utlsku dosp~l na ta~y stupen n:ltodn~J 
ku1túry, nebude vylúčený z ~ožehnama pO,kola ~ zo spolku na
rodov, ale i jemu bude popnat.e, aby sa d}a svoJb? razu mohol 
vyvinovať a dra svojich síl pnspel ku vseobecnemu pokroku 
človečenstva." . v, 

Přts to že svatomartinská deklarace vzmkla bez vedoml 
, , , • Y'o' I 

o převratu v česk';'ch zemích, přece byla s nlm v ne)UZSl sou~ 
vislosti logické a ;nitř~L !JB;Z událostí ~8. o~~óbra v Prahe/: pravl 
dr 1. Dérer, JJa bez l~)'hlasema cesleoslovellske(-'o .rtatt:, .ll tento. den, v Ce
chách nikdy by nebola kývala JlJ~žná o dva dm fozde.;m ;lzartmska dekla
rácia. Nebýt 28. októbra, mkdy by madarska vlada nebola do
pustila vynesenie martinskej deklarácie." A k výše ~itovanému 
soudu českého historika o vvznamu svatomarunske deklarace 
jest připojiti ještě hlas slove~ský, hl~s d~a Ivanky: "V~znam 
30ho októbra je v tom, že Slovác1 pred celym svetom, na zaklade 
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samourčovacieho práva, slobodne, suverénne, nikým nenútene 
podpísali smlúvu, že s českým národom spolu chcú tvoriť jeden 
národ a jeden štát. Ze Slováci nie sú českým mečom podmanení, 
ich územie nie je českým vojskom okupované, ale že sa toto 
sjednotenie stalo spontánne, dobroyolne a neodvolateIne." 

Rozdíl, který byl mezi převratem v českých zemích a pře
vratem na Slovensku, byl, abychom tak řekli, technický. Zatím 
co se v Čechách a na 1foravě zhroutila ve třech až čtyřech dnech 
úplně a takřka bez odporu moc Rakouska vlastni revoluční silou 
a revolučním činem českého lidu a byl-li tu převrat z 28. října 
vyvrcholením a dokončením dlouhé soustavné revoluční činnosti 
předchozí, byl 28. říjen na Slovensku teprve počátkem převratu, 
jehož uskutečnění a dovršení se protáhlo na dlouhou řadu měsíců 
a bylo umožněno jedině pronikavou pomocí a krvavými obětmi 
českými. Slovensko mělo sice s dostatek revoluční vůle rozejíti 
se nadobro s Maďary a spojiti se v nerozlučitelnou jednotu s bratry 
Cechy, nemělo však tolik revoluční síly, aby mohJo samo překo
nati maďarský odpor vůči jeho osvobozenÍ. I z těchto důvodů 
- nehledic ani k tomu, že 28. října podepsal také zástupce Slo
venska první zákon československého státu - má pražský převrat 
z 28. října zásadní důležitost i pro Slovensko. 

O revoluční vůli Slovenska, jak ji vyjadřovala svatomartinská 
deklarace, byla ihned zpravena Praha, která se pro svůj minulý 
a přítomný význam v národním životě stala 28. října hlavním 
městem československého státu, československé republiky, zvláštní 
čtyřčlennou deputaci, vyslanou 31. října slovenskou "Národnou 
radou". Tato deputace přijela večer 1. listopadu do Prahy, kde 
byla uvítána s velikým nadšením. "Slovenská Národní Rada se 
usnesla," oznámil zástupům jeden z členů deputace, Fedor Hou
dek, "že se celou duší připojí do státu Československého, že ne
chceme žíti jako národové dlJa; njbržjako národjeden. V tom je naše síla 
a naše budoucnost. Český národ má svou historickou minulost, 
lid slovenský jen tisíciletí trpěl a úpěl. Doufáme pevně, že spo
lečný stát nám zabezpečí svobodu a přinese slávu. Bratří, již žije 
národ československý." 
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DO VLASTI 

Smrtelná rána, která byla zasazena Rakousku-Uhersku pře
vratem v českých zemích, byla dovršena jednak revolučními 
převraty ostatních rakousko-uherských národů, které se rovněž 
postupně zříkaly jakékoli souvislosti s habsburskou n:onarchii, 
jednak katastrofální vojenskou porážkou na italskéJrontě. Od června 
r. 1918, kdy Italové úspěšně odrazili na řece Piave "hladovou" 
rakousko-uherskou ofensivu a získali některých místních výhod, 
rozhostil se nad italským bojištěm poměrný klid. Rakousko
uherské vojenské velení se domnívalo, že Italové až do konce 
války nebudou už útočiti, když jim tak jako tak připadnou územní 
ziskv, o něž usilovali; rakousko-uherská armáda sama nemohla 
ovš~m na nějakou útočnou akci vůbec pomýšleti. Příčinou italské 
nečinnosti, která dávala v nezasvěcených kruzích namnoze podnět 
k nesprávným výkladům o neshodách mezi ltalií a ostatní Do
hodou, bylo, že italská armáda, oslabená vysláním pomocných 
sborů na západní bojiště, byla početně slabší než vojsko protiv
níkovo, jež nadto zaujímalo výhodnější postavení. Krom toho 
působila obava, aby se nezdařeným italským útokem nepovznesl 
morální stav rakousko-uherských vojáků, který od počátku léta 
r. 1918 velmi po vážlivě upadal. Italské velení nechtělo rušiti 
tohoto rozkladného procesu a rozhodlo se zaujmouti vyčkávací 
postavení do té doby, až by byl zaručen plný úspěch italské 
ofensivy. 

Vskutku pak od polovice r. I9IS byl hmotný a v důsledku 
toho i mravní stav rakousko-uherské armád.J1 krajně neutěšený. Výživa 
vojska byla naprosto nedostatečná, ~imž se podlamovaly zbytky 
jeho tělesné a duševní odolnosti. Uplaviee a malarie řádily ve 
velkých rozměrech a na hladových jakož i nervově vyčerpaných 
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vojácích nebylo možno žádati vice, než aby setrvali aspoň v zá
kopech. Stejně nedostatečné bylo i ošacení mužstva a nižších 
důstojníků. l\11no2:stvi vojáků se snažilo uniknouti útrapám zbí
háním do zázemí a všechna opatření rakousko-uherského velení 

REFUBIlHR CES.HO~~.~ENSIH11 

l: .. 
----

]Vlapka Československé republiky. 

proti t~~u byla zcela neúčinná. Mimo to rozkladně působily 
revoIuem s~ahy rak~~s~0-~hersk1ch národů, jejichž vlivu y poli 
neyb~lo . m~zn~ z,abramtl am meZl prostými vojáky ani mezi zá
l~zmml dustOJ~lky. Po mnohých stránkách podobal se na konci 
leta a na podzIm r. 1918 stav rakousko-uherské armády stavu 
armády ruské r. 1917. 

T~ byl~ ch.víl:, na ~~~rou čekal vrc~1Dí velitel italského vojska 
gene;a! DzaZJ )enz 2I. rlJna I9IS vydal mstrukce pro nadcházející roz
hod11:.Y Ntok. Rakousko-uherské velení, které se dozvědělo předem 
o, chyst,ané ofensivě, bylo naplněno černými obavami o jejích 
nasled~lch pro rakousko-uherskou armádu, a proto se císař Karel I. 
pOkUSI.l odvrátiti dopadající :ánu telegrafickou prosbou u papeže 
B~.nedlkta ,XV., aby pohnulltalskou vládu upustiti od provedení 
pnpr~veneho útoku. Tato prosba vyzněla však naprázdno. Dne 
:4· NJ~a I9I~ poč~la italskáyojensiva. jednak v ~kolí Monte Grappa, 
Jednak na stredmm toku reky Plave. Prvm dva tři dni kladly 
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rakousko-uherské sbory, zejména v okolí Monte Grappa, ještě 
dosti značný odpor, ale rozhodná převaha italská jakož i morální 
rozvrat rakousko-uherských vojáků učinily mu brzký konec. 
V noci 28. října rozhodl rakousko-uherský generální štáb, aby 
se rakousko-uherské vojsko dalo jak na piavské, tak i na tyrolské 
frontě na ústup na půdu mocnářství. 

Bylo to více než doznání úplné porážky, byl to naprostj konec 
ra/e,ousko-uherské armá(!.y. Nebylo již nikoho, kdo by chtěl za mon
archii a Habsburky ještě bojovati; i ochota aktivních důstojníků, 
mezi nimiž se věrnost k Rakousku- Uhersku udržela nejdéle, 
k boji byla podlomena vydáním manifestu císaře Karla 1., jenž 
je naplnil obavami o budoucnost jejich a jejich rodin. Uprostřed 
rozvinuvšího se boje odepřely poslušnost maďarské pluky, o je
jichž odvolání s bojiště na ochranu uherských hranic před po
stupujícím dohodOVým vojskem s Balkánu a celistvosti uherského 
království důrazně žádali Maďaři, a vzpoura hned přeskočila i na 
ostatní pluky, netoliko slovanské, nýbrž i německé. Tlupy vojáků, 
které si po bolševickém vzoru volily rady vojáků, opouštěly samo
volně bojiště a daly se na pochod do vnitrozemí, dopouštějíce se 
namnoze hrubého násilí na občanském obyvatelstvu. Množství 
vojáků a válečného materiálu padlo do r~kou italské armády, 
která postupovala kvapem za prchajícím vojskem rakousko-uher
skim. Dne .J. listopadu I9I8 byl po moři obsazen dávný sen ital
ského lidu, Terst. Téhož dne odpoledne podepsali zástupci Ra
kouska-Uherska v'e Villa Giustť (mezi Padovou aA banem) podmínky 
příměří) které vstoupilo v platnost o 24 hodiny později. Této 
lhůty užili Italové k dovršení svého skvělého vítězství (zve se 
Vittorio V eneto), k němuž ovšem podstatně přispěl mravní roz
klad rakousko-uherského vojska, a zmocnili se ohromného počtu 
zajatců (v celku za celé ofensivy na 300.000 mužů) jakož i váleč
ného materiálu. 

Viděli jsme již výše, že se příprav k italské ofensivě i ofensivy 
účastnila čestně také část čsf.le gií v ltalii) nad nimiž krátce před tím 
převzal vrchní velení z rukou generála Grazianiho generál L. G. 
Piccione. Nedlouho nato byla provedena jejich organisace1) armádní 
sbor) skládaiící se ze dvou divisí o šesti plucích (pluk čis. 35 byl vy-

1128 Útťk .rakouskjch v~jákti Z italské front)' koncem t'~iJ1a I9 I8 . 



PROHLAšENÍ ČSL. REPUBLIKY. NAvRAT T. G. MASARYKA 

tvořen na podzim r. 1918), jenž byl soustředěn v severní ltalil 
kolem Padovy a připravoval se k návratu do osvobozené vlasti. 
Dne 8. prosince 1918 konala se jeho slavnostní přehlídka italským 
králem, při níž dobrovolníci složili přísahu Ceskoslovenské re
publice a všechny plukyob
držely prapory. Z početných 
českých a slovenských zajat
ců, kteříse dostali do italského 
zajetí za poslední italské ofen
sivy, bylo ke konci r. 1918a 
na počátku r. 1919 vytvořeno 
J J domobraneckjch praporil0 síle 
60.000 mužů. Jejich středis
kem bylo zej ména i ednak měs
to Gallarate, ležící nedaleko 
Milánu, jednak Avezzano ve 
střední Italii. Stejně jako 
dobrovolnický armádní sbor 
tak i domobranecké prarory 
účastnily se na jaře 1919 plat
ně boje s bolševickým Maďar
skem o Slovensko, o čemž 
bude ještě řeč. 

Ale ani po pražském pře- Velitel fS!. legií v Italii generál L. G.l'iccione. 

vratu ani po rozvratu rakous-
ko-uherské armády, kdy ve skutečnosti nebylo již Rakouska- Uher
ska, nechtěl věřiti císař Karel 1. a jeho okolí, že jest opravdu vše
mu konec. V posledních dnech října a v prvních dnech listopadu 
r. 1918 podnikala ještě habsburská VídeiíPoslední marné pokusy o Zá
chranu monarchie a dynastie) poukazujíc mimo jiné i na nebezpečí 
ohrožení evropského západu vítězstvím bolševismu ve střední 
Evropě; do Švýcar byli vysláni k jednání s francouzskými a brit
skými důvěrníky známý nám již hrabě Mensdorff a princ Lud
vík Windischgratz. Zalostného konce tohoto jednání se hrabě 
Andrassy už nedočkal; odstoupil dne I. listopadu 1918 s úřadu 
posledního ministra zahraničních věcí a panujícího domu habsbur-
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ského císařství, které po čtyř stech letech svého trvání vzalo tak 
neslavně za své. 

Za vzpomenutého jednání rodily se Z tro.rek rakousko-uherské 
monarchie nové stát]. Rakouští Poláci se připojili k znovuzrozené 
Polsce, den po pražském převratu se rozešli s monarchií rakousko
uherští Jihoslované, aby ve spolku se Srby z království vytvořili 
velkou Jugoslavii, a nedlouho nato se spojili i sedmihradští Ru
muni s rumunským královstvím. Marně se pokoušel hr. Michal 
Károlyi zachrániti proti odstředivým snahám uherských národů 
pod lživou rouškou demokracie a republikánstvi jednotu uher
ského království. Demokratická idea sebeurčení národů rozbila 
na prach také zpupnou budovu maďarského feudalismu, jenž vzal 

. tím jen spravedlivou odplatu. A nepodařilo se Habsburkům 
udržeti se ani v německých zemích rakouských, kde převahy na
byli sociální demokraté, smýšlející republikánsky; dne 12. listo
padu 1918 byla i tu prohlášena republika. Současně pak byl vydán 
manifest císaře Karla 1., jímž se vzdával účasti na řízení státních 
záležitostí, zaručené ústavou. Nebyla to ovšem abdikace; v naději, 
že se v blízké nebo vzdálenější budoucnosti podaří obnoviti 
habsburské panství aspoň v části bývalé monarchie (v popředí 
těchto pletichářských restauračních plánů stálo skoro od počátku 
Maďarsko) a odtud je po případě dále rozšířiti, nevzdal se císař 
Karel trůnu ani za sebe ani za své potomstvo. Sídlem bývalé cí
sařské rodiny stal se nejprve zámek Eckartsau u Vídně, od března 
pak r. 1919 na nátlak rakouského dělnictva, obávajícího se právem 
monarchistických rejdů, Švýcary. Excísař Karel se dokonce uchá
zel prostřednictvím knížete Lobkovice o povolení k pobytu na 
zámku v Brandýse nad Labem v Cechách; jednání však ztrosko
talo hned v počátcích o zásadní podmínku pražského "Národního 
výboru", že se císař vzdá za sebe i za celý svůj rod nároků na 
českou korunu. 

V době, kdy byla prohlášena Rakouská republika, bylo 
v troskách i hohenzollermké císařství německé. Dne 10. října 1918 póčal 
poslední oddíl spojenecké ofensivy a dovršoval vojenskou po
rážku Německa, k níž podstatně přispíval i revoluční duch, který 
v posledních měsících války zaplavil jako povodeň německou 
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říši. Z Wilsonových not, o nichž byla již zmínka, vyplývalo, že 
Dohoda neuzavře mír s Německem, dokud V jeho čele budou 
státi mužové, kteří byli představiteli násilnického ducha a ně
meckého imperialismu a prodlužovateli války. Po těžkém boji od-

Generál Grazziani návštěvou v Československé republice (Rumburk). 

stou pil konečně 26. října 1918 generál LudendorffJ jehož nástupcem 
se stal generál Graner. Rozkladem Rakouska- Uherska a vítěz
stvím Itálie se znovu zhoršilo vojenské postavení Německa, které 
bylo tak ohroženo t-aké od jihu; vskutku se také mezi Spojenci 
počítalo s útokem Italie přes rakouské země na Bavorsko a s čes
kým útokem proti Sasku. 

Leč k provedení těchto plánů již nedošlo. V prvni třetině listo
padu r. 1918 vývoj vnitřních poměrů Německa znemožnil, aby 
bylo ve válce pokračováno. Duch vZPOtt,,--p naplnil německé námoř
nictvo a pozemní vojsko a dokonal Zkázu pyšné vojemké moci Německa. 
Radikální vrstvy socialistické se zmocnily vlády. Dne 9. listopadu 
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I9 l J vzdal se císař Vilém ll. trzlm! a uprchl do Holandska. O dva 
dny později, I I. listopadu, podepsali němečtí plnomocníci s M. Erz
bergerem v čele ve vlaku maršála Foche podmínk;y příměří. Ně
mecko se zejména zavázalo vykliditi do dvou týdnů Francii, 
Belgii, Alsasko, Lotrinsko a levý břeh Rýna, vydati spojeneckému 
vojsku rýnské pevnosti, odevzdati velkou část své válečné vý
zbroje (5000 děl, 3°.000 strojních pušek, 2500 aeroplanů atd.) 
jakož i část loďstva (a zbytek odzbrojiti), vydati množství loko
motiv, železničních vagonů a automobilů a zrušiti mir brest
litevský a bukurešťský. Lidstvo celého světa si vice než po čtyřech 
letť'ch strašlivého válčení volněji vydechlo. Příměří ukončilo 
ovšem jen část strastí. Hrozilo nebezpeči, že z válečné bídy vy
roste neméně strašlivá hrůza občanské války, v níž by se srazila 
Evropa bolševická a proti bolševická. K tomu pak přistupovalo 
zdrcujid vědomi, kolik námahy a nových obětí vyžádá si uve
dení Evropy v skutečný mírový stav a kolik energie a času bude 
nutno vynaložiti, aby Evropa vyb.redla z obecného bankrotu 
hospodářského a mravního. 

Dojem, který vzbudila v Paříži zpráva o uzav.rení příměří s Ně
meckem, zachytil ve svých pamětech ("Světová válka a naše revo
luce") dr. Beneš. "Konečně v pondělí (II. listopadu 1918) ko
lem deváté hodiny ranni začala se v Paříži ši1it jako lavina zpráva, 
že příměří je podepsáno. Přesně v I I hodin zazněly z náměstí 
Champs de Mars salvy z kanonů, které až dosud zvěstovaly pa
řížskému obyvatelstvu boje a nebezpečí smrti, jsouce tam umís
těny, aby hájily Paříž proti německým letadlům. Nyní oznamuji 
mír, klid a nový život. V celé Paříži ve všech kostelích rozezvučely 
se rázem zvony, na domech, v oknech, ve výkladech, v krámech, 
v kavárnách, hotelích, na všech veřejných budovách _ všude se 
objevily nesčíslné prapory v barvách všech spojeneckých států. 
Ulice začínají se plniti ohromnými spoustami lidí, již se navzájem 
pozdravují, podávajíce si ruce, padajíce si do náruče, plačíce, smě
jíce se, vykládajíce a gestikulujíce. Spousty vojáků procházejí se 
ve skupinách ulicemi, křičí, lomozí a prozpěvují válečné písně, 
jsouce zdra veni obecenstvem, které se k nim v hustých hdách při
pojuje. Američané jsou všude hrdiny dne, těm pařížská ulice nej-
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l.1arIá! Foch II. listopadu I9 It 
po podepsán! příměří l1ěmeckjmi zástupci a před odjezdem do PaNže. 

více přeje. Vojáci, ženy, dívky, muži, mladí i staří, oddávají se na 
ulici takřka šílené radosti. Rady kanonů, ukořistěných na Němcich 
a rozsazených na Place de la Concorde v Champs Elysées jako tro
fej posledních spojeneckých vítězství, počínají řidnouti: vojáci se 
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jich zmocňují, obsazují je společně s mladými muži a dívkami a 
za jásotu a zpěvu projíždějí se na nich v triumfu po boulevardecl~. 

Brzy byl kdekdo unesen tímto šileným výbuchem radostI. 
Všecky možné nástroje, vyluzující pekelný povyk, ,:"yskytly s,e 
rychle v rukou tisíců chodců, jsouce doprovázeny křIkem, sml
chem, zpěvem všeho druhu; všecky krámy, kavárny, výčepy 
rázem byly naplněny, všechna okna, dveře, balkony, chodníky, 
ulice - vše bylo plno, a kdekdo se zúčastnil této spontánní osla;x, 
která přišla najednou, všemi vytoužená a přece takřka neuver~
telná a neočekávaná. Tento rej, jemuž rovného jsem nikdy v ŽI

votě neviděl, prodloužil se až do večera, přes večer až do pozdní 
noci a do rána. Procházel jsem s přáteli Paříží během odpoledne a 
vyšel jsem na boulevardy opět večer a v noci. úžasná to podí
vaná, chvíle a pocity, které se už nevrátí. 

Při vší radosti cítil jsem ohromnou tragiku této chvile. Viděl 
jsem staastažen vtéto maselidí radostí šílených, oděných vpl?ém 
smutku a s temnými stíny na tváři, které procházely hustýmI zá
stuPY, aby bralv podíl na-společné radosti, nechavše na frontě své 
nej d~ažší ... AJ nezaslechl jsem jediného slova nenávisti a nezahlédl 
jsem jediného projevu, jenž by byl připomínal urputnou pomsty
chtivost vítěze, kladoucíbo svou nohu na šiji poraženého. V tom 
reji, křiku, lomozuaradosti nebylo záští. A nebyla to také jen ob .. 
vvklá radost a zadostiučinění z vítězství. Z radostných obličejů 
p~ocházejícich se statisíců lidí všeho stáří, všech zaměstnání a všech 
národů bylo patrno, že si po čtyřech letech po prvé svobodn.~ 
vydechli a že, dávajíce najevo tuto neobvyklou radost, očekávaJ1 
pfedevším nový život a nový svět. Nebyla to ani tak radost z ví
tězství, jako radost z konce války. Konec války! A j~ké ,~álkyl" 

Uprostřed nepopsatelného chaosu a rozvratu stre?nl ~v~ory 
vvvinovali vůdcové československého národa nadhdske USIll, 
aby mladý československý stát prošel bez pohromy ~etnými. r:e~ 
bezpečenstvími, která byla mu :r:ast~ažen~, ~ ab~ se, Jeho v Vnltrnl 
postavení upevnilo rychlou organlSaC1 admInlstrat1vnl. Dve nebez
pečí byla zvláš~ hrovzi';"á: německý odboj ZJ ~istorick:fch ,z~míchv ~ ma
ďarskj odpor protz odtrzent SlOlJenska od uherskebo kralozlstmJ Jakoz 1 roZ
HleJ1Í pHliš radilcdlních lllj'Jlemk socialistick!fch) bolševirkjch) ve valné 
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části pracujícího lidu, které jediný lék proti obecné hospodářské 
bidě spatřovaly V dalekosáhlém společenském převratu, vrcho
lícím v odstranění soukromého vlastnictví a v nastolení diktatury 
proletariátu. Vůči revoltě německého obyvatelstva a nepřátelstvi 

Vyhlášení Rakouské republi.ky před lJÍdeňsk)Í!J1 parlamentem 12. lis/opadli 1913• 

Maďarů nezbylo, jak ještě uvidíme, než vystoupiti energicky vo
jenskou mocí; nebezpečí bolševického převratu bylo pak nutno 
odstraniti pokud možno rychlou nápravou katastrofálních po
m~rů hospodářských a dalekosáhlými reformami sociálními ve 
prospěch širokých vrstev dělnických a malého člověka vůbec. 
Na tyto reformy, jak jsme již poznali z obsahu návrhů politického 
zákona dra Pantůčka a hospodářskébo zákona dra Preisse, bylo 
pomýšleno a byly připravovány již před převratem. Pohnutkou 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 72. II37 
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k nim nebyl jen úmysl čeliti pa1iativně bolševismu, nýbrž i obecně 
rozšířená v této době radikální nálada demokratická} jež ovládala také 
valnou část obyvatelstva občanského; konečně pak sociálními 
úpravamI (na př. pozemkovou reformou) měl býti posílen i česko
slovenský národ jako celek. 

Byla to ovšem spleť těžkjch problém!;} které bylo řešiti na půdě 
ještě nejisté a v prostředí krajně neklidném. Není tudíž divu, že 
})Národní vjbor{{ naléhal na rychlj návrat T. G. Masaryka do vlasti, aby tu 
svou autoritou, která byla doma stejně neomezená jako v odboji 
zahraničním, odstraňoval a mírnil vážné nesnáze, s nimiž bylo zá
pasiti mladé republice. Při tom velmi podstatným ulehčením 
bylo, že "Národní výbor" a pezději revoluční "Národní shro
máždění" jakož i první definitivní vláda republiky Ceskoslo
venské mohly plně obrátiti svou pozornost k problémům vnitř
ním, když l;ěci zahraniční byb v PaHži obezřele a _úspěJně Hzeny zkuJenjma 
rukama draBeneJe. Hned po svém ná vratu ze Zenevy do Pařiže účast
nil se dr. Beneš (4. listopadu 1918) jako zástupce československého 
státu spojenecké konference, konané ve Versailles, která se za
bývala redakci podmínek příměří pro Rakousko- Uhersko a Ně
mecko. Bylo to také jediné Ceskoslovensko, jež bylo z nových 
středoevropských států na této konferenci zastoupeno, a to na zá
kladě mezinárodního uznáni a smluv, uzavřených se státy Dohody, 
jichž pařížská "Národní rada" dobyla, jak jsme už podrobněji po
znali, před pražským převratem; vůbec tehdy neměli ještě Spo
j enci přesnějších zprá v o převratu, provedeném v českých zemích. 
Současně pak zakročil dr. Beneš u Spojenců ve smyslu přáni, jež 
mu tlumočila delegace "Národního výboru" a "Ceského svazu" 
v Zenevě. 

"Neváhám doznati," vypravuje dr. Beneš, "že jsem byl mocně 
vzrušen, když jsem odpoledne dne 4. listopadu vsedal do auto
mobilu, ozdobeného naši vlajkou, a ujížděl Paříží, bouloňským 
lesíkem, přes St. Cloud a Sevres do Versailles. Vstupuje ve Versail
les po prvé do sálu, kde byli shromážděni všichni moc~í tohoto 
světa - mocní zejména v této chvíli, v níž rozhodoval! o osudu 
tři velikých císařství v Evropě a v Asii - a usedaje na své rr:-isto 
vedle Vesniée a Venizela, nemohl jsem všemu tomu skoro am vě-
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řiti. Před třemi roky utíkal jsem u Aše přes hranice Cech, plíže se 
úkradkem houštinami, abych ušel zrakům rakouskvch a bavor
ských celníků, a dávaje v ruce osudu pro budoucn~st vše; dnes 
tu sedím se zástupci Francie, Anglie, Spojených států, Italie, Ja-

Excísal Kare! J. (uprostled) ve št:fcarském exiltl. 

ponska, Srbska, Recka, Belgie a Portugalska a mám položiti na váhu 
náš hlas, rozhoduje o osudu říše císařů Viléma a Karla a podpisuje 
podmínky jejich kapitulace. Chtěj necbtěj uvažoval jsem během 
této cesty, míjeje zástupy lidi, nesčetné řady aut a tramvají, které 
všechny pospíchaly do Versailles k neočekávanému divadlu, co 
tato moj e cesta znamená: s čim jsme začali v roce 19 I 4, jak jsme 
bloudili po světě a zoufale hledali pomoci a souhlasu u mocných 
a nejmocnějších. A dnes jdeme podepsat podmínky přiměři říši 
německé a ortel smrti Rakousku- Uhersku a svému císaři ... " 

Radostné vzrušení širokých vrstev obyvatelstva českých zemi, 
na prvním místě pak pražského lidu, které bylo vzbuzeno pře
vratem, přes svízelný stav hmotný dlouho neopadávalo a bylo ži
veno množstvím slavnostních události, zejména návratem presi
denta Masaryka a československých legii do vlasti. Hned na první 
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popřevratovou neděli, J.listopad!í I9I8} přjpadly tři takové udá
losti, které byly spojeny s nadšenými manifestacemi pro mladičkou 
svobodu a přední její bojovníky. Toho dne sloŽilo především česko
slovenské domácí vojsko na Staroměstském náměstíslavnostní přísahu věrnosti 
československémt! státu. Současně se pak vrátily do Prahy ze své do
časné garnisony, Bruku nad Murou, "pražské děti",pražskj plt-tkčís. 
28. (byl, jak jsme čtE výše, rozpuštěn r. 19I 5, když valná jeho část 
přešla v Karpatech dobrovolně k Rusům, později však byl reakti
vován a bojoval na italské frontě - také tu přešla nemalá část jeho 
mužstva do italského zajetí a vstoupila do čsl. legií v Italii), který 
si v plné zbroji a s několika vagony potravin vynutil cestu do Cech; 
byl uvítán nepřehlednými zástupy lidu a zástupci "Národního vý
boru" drem Scheinerem a drem Soukupem. Konečně pak uspo
řádaly socialistické strany četně navštívené manifestace na Bílé hoře; 
po prvé tehdy vstoupily masy lidu na toto osudné místo v bla
hém vědomí, že třistaletá hanba a ponížení českého kmene jsou od
činěny. Při návratu s Bílé hory strhly zástupy starobylý sloup Panny 
Marie na Staroměstském náměstí, v němž viděly potupný symbol 
vítězství Habsburka Ferdinanda II. nad českým národem. Tak 
se otočilo kolo dějin. Pobělohorští vítězové odstranili s průčeli 
hlavního husitského kostela, Týnského chrámu na Staroměstském 
náměstí, symbol husitství, kalich a sochu krále Jiřiho z Poděbrad, 
po třech stech letech československý národ odstranil vnucený mu 
symbol, aby jedině Husův pomník vévodil místu, na němž došlo 
k tolika radostným i žalostným událostem. Podobně byla 5. listo
padu I9I8 přivítána nadšenymi ovacemi delegace "Národního vý
boru" a "Ceského svazu", vracející se ze Švýcar. 

Po návratu ženevské delegace mohl "Národní výbor", v němž 
se až do I 3. listopadu I918 soustře@ovala nejen nejvyšší moc vý
konná, nýbrž i zákonodárná (z této pravomoci vydal "Národní 
výbor" celkem sedmnáct zákonů), přistoupiti k tomu, aby pro
vedl ustanovení prvního článku prvního zákona Ceskoslovenské 
republiky z 28. října I91 8, že státní forma československého státu 
bude určena "Národním shromážděním" v dohodě s pařížskou 
,. Ceskoslovenskou národní radou". Viděli jsme již, jak po této 
stránce vyznělo v Zenevě jednání zástupců "Národního výboru" 
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s drem Benešem; "Národní rada" nejen že neměla ke Spojencům 
pražádných závazků o monarchistické formě československého 
státu, jak se v Praze až do poslední chvíle mnozí mylně domnívali, 
nýbrž se Masarykovou deklarací československé nezávislosti z I8. 
října I9I 8 prohlásila pro formu republikánskou, čímž se shodovala 
se smýšlením drtivé většiny československého lidu, jenž se od 
pádu carství naklonil k rozhodnému demokratickému republi
kanismu. Proto se od J. listopadu I9I8 obracela hlavní pozornost »)Ná
rodního vjbort/( k přípravám) směřujícím k rychlé!1tu svolání revolučního 
ústazJodárného sbortf) nazývaného od počátku podle francouzského 
vzoru (l'Assemblée Nationale, konstituovaného francouzskou 
ústavou z r. 1791) "Národním shrorr_ážděním československým". 
Již 9· listopadu vydal "Národní výbor" dva zákony, týkající se 
"Národního shromáždění"; první z nich, jehož autorem byl dr. 
V. Bouček, stanovil nedotknutelnost (imunitu) členů "Národního 
shromáždění", druhý pak, vypracovaný advokátem drem L. Win
trem, stanovil jednací řád "Národního shromáždění", 

V poslední plenární schůzi "Národního výboru" 13. listo
padu 1918 byla uzákoněna prozatímní tJstava českosloveJtského státtt, 
která bý'ta dílem advokáta dra A. Meissnera. Mimo to připravil 
"Národní výbor" také oddělení moci zákonodárné od moci vjkonné. Zá
konem z 2.. listopadu 1918 se zřizovalo v Praze podle návrhu dia 
Pantůčka dvanáct n,ejvyšších správních úřadů (ministerstev) pro 
celé území českosldvenskébo státu; 13. listopadu byl počet mini
sterstev zvýšen na třináct. 

Revolttčl1í)JNárodní shromáždenrJjehož hlavním úkolem bylo sta
noviti zákonem formu československého státu a vypracovati jeho 
definitivní ústavu, bylo nejen přímým pokračovatelem zákono
dárné moci "Národního výboru", nýbrž z něho, také organicky 
vyrostlo. Jako "Národní výcor", tak i revoluční "Národní shro
máždění" nevzniklo z přímých voleb lidu, na něž nebylo ani času, 
ani potřebného klidu, nýbrž delegací zástupců jednotlivých poli
tických stran českých podle určitého klíče a zástupců Slovenska, 
jak byli označeni politickými vůdci slovenského lidu. Svým vzni
kem bylo tudíž revoluční "Národní shromáždění" rozšířeným 
"Národním výborem". Podle původního ustanovení mělo míti 
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25 6 členů (vskutku jich bylo jen 254), vesměs československé ná
rodnosti, později pak, zákonem z Ir. března I919, bylo rozšiřeno 
n~ 270 členů (nejvyšší skutečný počet byl však jen 268). Podle s tra
ll1cké příslušnosti vytvořili členové revolučního "Národního shro
máždění" sedm klubů: agrární (později: republikánský klub čsl. 
venkova), českých socialistů, sociálních demokratů, národních 

. (státoprávních) demokratů, čsl. strany lidové, české strany pokro
kové a poslanců slovenských; demokratický duch Nirodního 
shromáždění" byl navenek zdůrazněn také Úm, že b;lo do něho 
povoláno osm žen. 

K slavnostnímu ustavení revolučního "Národního shromáždění(( došlo 
na schůZi, konané I4. listopadu IgI8 ve staré zasedací síni českého 
zemského sněmu (dnes sídlo senátu), kterou předsednictvo "N á
r~~ního výboru" hned 28. října 1918 poručilo vykliditi a upra
vItI. Také toto historické zasedání poskytlo pražskému o byvatel
stvu příležitost k nadšeným ovacím a zejména přítomnost poslanců 
slovenských, ztělesňujících v této chvíli československou jed
notu, bylo příčinou radostných projevů. SchůZi zah4/i1 předseda 
"Národního výboru" dr.K. Kramář proslovem, jenž vzpomněl těch, 
jejichž zásluhou bylo dosaženo československé sarr:.ostatnosti: 

"Nám všem dmou se prsa radosti, hrdosti a pýchou nade vším, 
co v hrozné válce dokázal náš národ. Od první chvíle, kdy se roz
poutala litice válečná, věřil a doufal, že nyní konečně musí dojíti 
své svobody a samostatnosti. Hrdinou války byl náš československý 
stát. Ať bylo nejhůře, nezmalátněl, nedal se zlákati ani sliby, ani za
strašiti hrozbami, a ačkoliv tak úžasně trpěl hladem, zimou a ne
dostatkem, stál pevně a nezlomně a s tou železnou vůlí, neznající 
~ompromisů, vedl českou politiku na cesty vítězné. Jak šťasten 
Jest náš národ, že měl tolik hrdinů ve chvili dějinné! Přede všemi, 
kdož za svobodu vlasti dali život, hluboce se skláníme a všem na
šim hrdinům, kteří nám zůstali, posíláme svůj vroucí pozdrav, 
svůj vroucí obdiv a nekonečnou vděčnost národa! A smím snad 
říci, že starost o vdovy a sirotky našich mučedníků bude přední 
povinnosti našeho státu. 

A z té duše děkujeme všem, kteří jej vedli! Svůj vroucí po
zdrav posíláme, doufám, prvnímu presidentu československé re-
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publiky Tomáši Masarykovi. Posíláme mu srdečný dík za všechno, 
co vykonal pro naši samostatnost. Děkujeme srdečně za všechno, 
co s mistrovstvím přímo neobyčejným podnikl kzjednánínašísan:.o
statnosti náš mi
nistr zahranič
ních věcí dr. Be
neš. Děkujeme 
našemu mlll1S
trovi vojenství 
dru StejánikolJi, 
který osvědčil 
tak obdivuhod
nou schopnost v 
organisadnašich 
vojsk, a děkuje
me všem jejich 
pomocníkům, 
kteří tak skvě
lým způsobem 
doHza1i,že Cech 
je s nejtěžší úko
ly, jen když má 
volnou půdu, 
volnou cestu a 
může pracovat. 
A také děkuje
me všem, kteří 
zde u.nás doma 
dovedli trpět s 
hlavou vztyče
nou a nepokofe
nou, všem těm, 

Abdikační listilla lIěmeckého císaře Viléma II. 

kteří se nelekali hrozeb šibenicemi a žaláři, všem, kteří beze strachu 
a bázně, s největším nebezpečím obětovali všechno, aby udržovali 
stálé spojeni s našimi bratry za hranicemi. 

Jménem první vlády svobodné československé republiky 

I145 
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mohu zde také prohlásiti, že německý národ, v hranicích státu na
šeho bydlící, nemá vůbec proč se obávati O svůj národní vývoj. 
Věrni své minulosti i s vým demokratickým tradicím, nechceme 
své krajany německé - postaví-li se loyálně na půdu našeho státu 
- nijak zkracovati v kulturním a jazykovém jejich vývoji. Náš stát 
ovšem bude státem českým} tak, jak jsme jej vydobyli krví a utrpením. 
Ale naší hrdostí a touhou by bylo, aby nikdo, kdo není Cech, ne
citil se zde u nás utiskovaným a nesvobodným. 

A dnes pozdravujeme svůj svobodný, volný československý 
stát! Jsme šťastni, že jsme ho došli v takovém klidu a pořádku, bez 
krveprolití a násilí. A tu mám za svou povinnost poděkovati zde
dozajista i ménem vás všech - těm, kteří za nepřítomnosti ostat
ních členů presidia ,Národního výboru' ve Svýcarech s takovou 
energií a rozvahou a nadlidskou pílí vedli náš národ na prvních 
svob~dných jeho krocích. Děkujeme upřímně pánům Svehlovi, 
Soukupovi, Rašínovi, Střibrnému, Srobárovi a Scheinerovi jakož 
i vídeňskému našemu představiteli Tusarovi, jenž v těžkém svém 
postavení koná věci vskutku obdivuhodné. Děkujeme celému 
,Národnímu výboru', Sokolstvu a Dělnickým tělocvičným jed
notám, jakož i všem, kteří jim s nadšením tak upřimným v těž
kém jejich díle pomáhali." 

Po tomto proslovu dra Kramáře, jenž za nadšeného souhlasu 
všech členů "Národního shromáždění" projevoval city neskomlé 
radosti československého národa z dobyté svobody jakož i z česko
slovenského sjednoceni a vřelých díků předním bojovníkům česko
slovenského odboje, přistoupilo "Národní shmmážděni" k první
mu svému zákonodárnému činu. Bylo jim sesazení habsburského rodu 
s českého trůnu} prohláš81lí československého státu republikou a T. G. A1asa
ryka zajejího prvního presidenta. Stalo setak jednomyslně za hlučných 
projevů souhlasu a bez debaty těmito historickými slovy dra Kra
máře: "Všechna pouta, která nás vázala k dynastii habsbursko
lotrinské, jsou přervána. Konec je smlouvám z r. 1526 i pragma
tické sankci. Dynastie habsbursko-lotrinská ztratila všechna práva 
na trůn český. A my, svobodni a volni prohlašujeme, že náš stát 
československýjestsvobodnoučeskoslovenskourepublikou.Aaby
chom doplnili všechno to, prosím vás, abyste prvním presidentem 
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československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. - Prohlašuji 
tedy profesora dr. Tomáše G. Masaryka jednohlasně zvoleným 
presidentem československé republiky." . 

Nato přistoupilo "Národní shromáždění" volbou předsedy 
a čtyř místopředsedů k svému ustavení. Předsedou byl jednolJzyslně 

Německý cf.ral Vilém ll. odchdZí do exilu (na pohraniční holandské stanici de Rijsden). 

zvolen sociálně-demokratický předák, sympatický Fr. Tomášek} jenž 
se ujal svého úřadu proslovem, v němž povšechně naznačil nej
bližší hlavni úkoly "Národního shromáZdění" - položiti k vý
voji Ceskoslovenské republiky "pevné, zdravé, demokratické zá
sady, vybudovati ji tak, aby se stala naší pýchou, abyse stala oprav
dovou oporou a baštou, šťastným domovem těm, kdož přijdou 
po nás", a řešiti velké úkoly na poli sociálním - a s radostí uvítal 
Slováky, "kteří zlobou osudu byli oderváni od těla ostatního ná
r9<ia a úpěli po celé věky pod vražednou chov ládou maďarskou. 
Ale i pro ně udeřila hodina osvobození. Vrátili se do lůna národa, 
kam patři, a já vyslovuji pevné přesvědčení, že již nic na světě, 
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žádná lY.OC světa nerozrazí nás od sebe." A jako. dr. Kramář i před
seda Tomášek zdůraznil také, že se německé obyvatelstvo nemá 
příčiny obávati v Československé republice o svou budoucnost. 
Po Tomáškově proslovu byli zvoleni místopředsedy nL"lárodníhoshro
mážděnt( poslanci: Fr. U držalJ dr. Ant. Hajn)A.Konečnj a dr. M.Bella. 
Slovák Bella doprovodil pak svou volbu slavnostním zdůrazněním 
československé jednoty: "Národ slovenský v dnešných dňoch 
vstupuje po tisícoročnom ťažkom utrpení do historie, do spojenie 
nás Slováků s Cechmi. Národ slovenský vyslovuje ústy našími našu 
vďaku najhlubšiu národu českému a jeho velkým synom a velkým 
duchom, ktorým jedine a výlučne mMe náš národ slovenský ďa
kovať. Duša národa slovenského je slobodná, ale telo jeho ešte je 
v pútach, slovenský národ ešte nosí okovy ďalej, ešte nie je slo
bodný, ešte jen teraz začÍna boj s pomocou vyslaných českoslo
venských vojínovo Slova slubu sme ešte nepovedali. Známa vec, 
že národu slovenskému už ponúkajú slobodu, slobodu mu ponú
kajú Maďaři. Ponúkaná nám je sloboda ,slovenská' (Bella naráží 
tu na současné jednání vlády Michala Károlyiho, snažící se sliby 
slovenské autonomie odlákati Slováky od spojení s Cechy a udržeti 
je tak ve státním svazku Uher). My sa tu osvedčujeme verejne a 
tohoto slubu pridržať sa budeme a na to prisaháme, že my ta
kúto ,slovenskú' slobodu nechceme. My chceme, verime, dúfame 
a pridržať sa budeme lenslobody československej vslobodnej česko
slovenskej repub1ike." 

Posledním aktem první scbůze revolučního "Národního shro
máždění" byla volba první definitivní vlády Ceskoslovenské republi/ryJ 
čímž byla rozloučena moc zákonodárná a výkonná. V čelo sedm
náctičlenné vlády (měla tedy o čtyři členy více, než stanovil vzpo
menutý zákon z I3. listopadu I9I8), která byla zvolena jedno
myslně a složila slib do rukou předsedy "Národního shromáždění" 
Fr. Tomáška, byl postaven jako ministerskj předseda dr. K. Kramář. 
V jeho vládě zasedali (přidělení oborů se stalo dodatečně): dr. A. 
Rašín jako ministr financi, dr. Ad. Stránský jako ministr obchodu, 
K. Prášek jako ministr zemědělství, Fr. Staněk jako ministr ve
řejných praci, Ant. Švebla jako ministr vnitra, dr. 1. Zahradník 
jako ministr železnic, V. Klofáč jako ministr národní obrany, 
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J. Stříbrný jako ministr pošt a telegrafů, dr. B. Vrbenský jako mi
nistr výživy lidu, G. Habrman jako ministr školstvi a národní 
osvěty, dr. Frant. Soukup jako mi~istr spravedlnosti, dr. L. \Vinter 
jako ministr sociální péče, dr. V. Srobár jako ministr zdravotnictví 
a tělesné výchovy, dr. E. Beneš 
jako ministr zahraničních věcí, 
dr. M. R. Štefánik jako ministr 
vojenství a dr. M. Hruban jako 
ministr bez oboru. Utvořením 
této vlády, do níž, jak patrno, byli 
pojati členové prozatímní česko
slovenské vlády v Paříži, přestala 
prozatímní vláda existovati. 

O programu vlády podal dr. 
Kramář jen krátké všeobecné 
prohlášení: "Ceskoslovenská re
publika bude po našem přesvěd
čení demokratická, poEticky a 
sociálně ve všemstejněspravedli
vá prLlkopnice demokratických 
a sociálních reforem, neboť jinak 
se zpronevěříme velikému úko
lu, který na nás dějiny vložily. 
My chceme ukázněně a demokra- Návštěva presidenta T. G. Masar)'ka 

ti~kou, ideální kázní našich legií, u čsl. dobrovolníků v Damey. 

oduševněni jejich láskou, která 
je vedla v hrdinný boj, jíti kupředu na dráze svobody, pokroku 
a sociální spravedlnosti." V jakém duchu zahájilo revoluční "Ná
rodní shromáždění" a první československá vláda svou činnost, 
svědčily dvě velmi významné osnovy zákonů, které byly předlo
ženy v první schůzi "Národního shtomážděni": osnova zákona o zru
Jení Jlechtickjch titulů a řádll a osnova zákona o osmihodinové době pra
covní. Příčinou, proč Kramářova vláda nevystoupila, jak tomu 
bývá pravidlem, s obšírnějším programem vládním (stalo se tak 
až 9. ledna I9 I 9), bylo jednak, že členové vlády, kteří zastupo
vali různé politické strany, musili se nejprve dohodnouti o spo-
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lečných zásadách, jednak pak si vláda přála sestaviti svůj program 
za účasti presidenta lvJasaryka-Osvoboditele) jenž se po čtyřletých ces
tách v dobrovolném vyhnanství vrátil do vlasti, jejíž svobody 
a samostatnosti byl tvůrcem, těsně před vánočními svátky r. 1918. 

Zpráva o zvolení presidentem Ceskoslovenské republiky za
stihla Masaryka ve \vashingtonu 15 . listopadu 1918. Urychlila jeho 
přípravy k odjezdu ze Spojenjch stáHl do Evropy) k němuž ho vybízela 
zpráva dra Beneše o ženevské schůzce s delegací "Národního vý
boru". Hned 15. listopadu rozloučil se Masary k s presidentem \V'"n
sonem, poděkovav mu srdečně za jeho pomoca ujistiv ho všeobec
nou vděčností československého národa; poté rozloučil se i s ostat
ními svými přáteli a příznivci československého boje za svobodu, 
zej ména s taj emníkem Lansingem, s francouzským vyslancem J usse
randem a mnohými jinými. V poledne 20. listopadu vyjel z new
yorského přístavu na lodi "Carmania" do Evropy; vojenská pocta, 
jíž se mu před odjezdem dostalo, připomněla mu, že není více 
bludným emigrantem, nýbrž blavou státu. Dosažení dle, jenž se 
na počátku války jevil mnohým jako přepjatý sen, dosažení úplné 
svobody a samostatnosti československého národa zdálo se v této 
chvíli i samému Masarykovi jako pohádka. "Jsme tedy," říkal si 
ve svém rozjímání na palubě ,Carmanie', "budeme svobodni, 
máme samostatnou republiku! Pohádka - říkal jsem si to stále 
znovu a znovu, často mimoděk, někdy i vědomě nablas, že jsme 
opravdu svobodní a že máme svou repubJiku." 

Dne 29, listopadu přistala "Carmania" bez úrazu - německá 
ponorková válka byla ovšem tehdy již zastavena - k anglickým 
břehům. Nastával závěrečný oddíl Masarykovy cesty kolem světa. 
Týdenzd!Žel se Masaryk v Londjně) zabaven úplně návštěvami přátel 
a předních anglických státníků, s nimiž se sešel zejména na lunchi, 
pořádaném na jeho počest anglickým ministrem zahraničních věcí 
Balfourem. Dne 7. prosince přibyl do Paříže) kde osobně poděko
val presidentovi Poincarému, ministerskému předsedovi Clemen
ceauovi, ministrovi Pichonovi, předsedovi francouzské sněmovny 
Descbanelovi a mnohým jiným za jejich účinnou pomoc českoslo
venskému osvobození. Ale jako v Londýně tak i v Paříži neplatily 
konference Masarykovy, při nichž se uplatňovaly již také nejno-
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vější události ve vlasti, jen dílu vykonanému, nýbrž i budoucnosti, 
bližší-obzvláště přípravám k rrJrovému jednání -i vzdálenější, 
na prvním místě myšlence Malé Dohody. Také Btiandovi, který 
první z dohodových státníků přijal program československého 
odboje, měl Masaryk příležitost 
srdečně za jeho vydatné přispění 
poděkovati. Ostatně také tento
kráte byla Francie první, která 
jmenovala svébo vyslance pro 
Ceskoslovenskou republiku (12. 
prosince 1918); byl jím Clément
Simon, jenž provázel presidenta 
Masaryka na jeho cestě z Paříže 
do Prahy. 

Masarykova návštěva Francie 
neplatila však jen francouzským 
státníkům a přátelům, nýbrž i čsl. 
brigádě v Darney} k niž došlo ve 
dnech 9. a 10. prosince. Dobro
volnici se dozvěděli včas, že je
jich milovaný vůdce, otec, nyní 
už "pan" (jak se ve zbožné úctě 
zdůrazňovalo) president Cesko- Darlley; vyzdobená ubikace čsl. dobrozdllíků 
slovenské republiky vykoná je- napočesfllávštěvypresidellfaT.G.Masaryka. 

jich přehlídku a připravili se na 
návštěvu ze všech nejvzácnější. Celé město bylo vyzdobeno a ze
jména vojenský tábor za ním "stal se v několika dnech sadem, 
v němž prapor Sidlíkův zasázel aleje stromků, vytvořil umělé zá
hony a ozdobil jej nevídanou a nevojenskou krásou. A jestli při 
návštěvě presidenta francouzské republiky podivovalo se městeč
ko krasocitu a pili českých ,poilus', na jichž pili, čistotu a spořá
danost nebylo připraveno jich předchůdci, podivovalo se tento
kráte dvojnásob a mělo čemu. Bylo tichým, nesmluvenýma přece 
každým cítěným heslem, že musí býti vše lepší a hezčí nežli při 
drvé návštěvě, protože - inu protože vítali jsmesvého pana presi
penta." A stejně slavnostní jakož i povznášejíd byla přehlídka, 
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vykonaná dopoledne 10. prosince. "Tisíce bodáků a přes sto šavli 
důstojníků stojí ostnatým lesem, hudba hraje hymny a prapor se 
sklání před presidentem, vítězným presidentem mladé republiky, 
když přechází frontu svých nejlepších vojáků. Po skončené fron
tální přehlídce padají kolby k noze a ve čtverci, utvořeném čest
~ou stráží presidentovou, se staví celý jeho prúvod, aby slyšel 
Jeho poselství díků a starostí o budoucnost. Pan president mluví 
a vzpomíná padlých a raněných,vzpomíná národa doma a děkuje 
jménem jeho ~a .~ámahu, lásku a ~bětavost, se kterou vojsko po
mohlo uskutecmtl samostatnost naroda. A obrací se k té budouc
nosti,.o. ~te!é ,ví, Žy~ b;rde .do?rá a slavná, dovedeme-li se my sami 
naplll1tl Jedlllym pramm a Jedlllou starostí, jak bychom nejlépe pro
spěli národu." 

Dne 14. prosince vyjel president Masaryk, provázen vybranou 
četou francouzských legionářů, z Paříže - až sem vyslal "Národní 
výbor" Jar. K vapi1a jako svého delegáta, aby zajistil, že se presi
dent Masaryk ve své známé skromnosti nevyhne v Praze slavnost
nímu uvítání - a druhého dne byl v severní Ita!ii, očekáván na 
nádraží v Padově samotným italským králem, jehož se stal hostem. 
P~byt :' Ital~~ byl ~!átký. ~~e yI6. prosince vykonal Masaryk pře
hlzdku csl.legu v Italu, shromazdených kolem Padovy, a den na to se 
vy~all1~ ceftukseveru, do Prahy .. Ceta italských legionářů (také ge
ne:al PlcclO~e do~rovázel ~~es.ldenta d~ Cech) zesmla ozbrojený 
pruvod presIdentuv, aby zaJ1StIla bezpecnost cesty přes Německé 
Ra~ousko, ~aplněné tehdy vážnými sociálními nepokoji i nepřátel
stv1m protI Cechoslovákům. Italští legionáři v obavě o život ta
tíčka" protestovali proti tomu, že se 'president vydává na c~~tu 
nepřátelským územím s tak malým průvodem. Obavy se však 
ukázaly bezdůvodnými. Presidentův vlak, třebaže nebyl provázen 
vlídnosti, nesetkal se také s překážkami a 20. prosinceI9I3 po poledni 
stanul na pohraniční stanici v Horním DZJořišti na československé půdě. 

Zde se dostalo Masarykovi prvního uvítáni od ministra Za
hradníka a poslancú, kteří pozdravili také presidentův průvod, 
v němž vedle francouzského vyslance, generála Piccione a fran
couz~kých, j~kož i italských legionářů byl též vojenský zástupce 
Anghe Cunmnghz.m a pracovníci čsl. zahraničního odboje dr. L. 
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Sychra va, dr. 1. l\Tarkovič a Pleslllger-Božinov. "Dne 20. prosince 
- v pátek -, vzpomíná sám Masaryk, stanuli jsme na hranicích 
Cech; nejedna slza skanula těm, kdo se po letech vraceli domů 
i polibky dostala ta naše česká země ... " Po boku Masarvkově vra~ 

"' 

Z příjezdu prvních legiolláhí do PrabJ'; plukovník Husák s drem Kramářem a V. Klofáčem. -. 

cela se též hrdinná jeho dcera Olga, která provázela svého otce na 
značné čá~ti jebo velikých cest. Z Horního Dvořiště dojel pak 
vlak preSIdentův téhož dne do Ceskjch Budějovic) kde byl uvítán 
nepřehlednými zástupy. Další jízda bvla odložena na d;uhý den 
aby k příjezdu do Prahy došlo ve dne." . , 

~atím se hla/mí město repttblzky horečně Připravovalo k uvítání prvního 
prwdmta. "Praha, psaly v předvečer Masarykova příjezdu "Ná
rodní Listy", žije nčkolik dnů zrychleným tempem v předtuše a 
přípravách slavnostního dne. Už nám domorodcům patří jen z po
lovice. Hosté zaplavují ulice, restaurace, kavárny, divadla. I krojů 
vykvetlo hojně v posledních hodinách. Mezi vojenskými unifor-
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mami se množí ty, které už jsou opatřeny novými distinkcemi. Pří
slušníci zahraniční naší armády, jichž ovšem v Praze dosud ne
mnoho - první čeští legionáři, počtem 23, přijeli s plukovníkem 
Husákem ~ čele do Prahy 3. prosince 1918 - jsou všude před
mětem sympatické pozornosti. Poutají k sobě zraky svým bezvad
ným úborem. 

- Procházka ulicemi, jimiž průvod půjde, ukazuje všude pří
pnvy více méně pokročilé. Na \'Vilsonov~. nádraží včera hor1iv~ 
pracováno na výzdobě salonů, kde bude presIdent pozdraven. Take 
nové německé divadlo se zdobilo včera chvojovými závěsy. Nej
kdsnější a nejbohatší výzdoba asi bude na Václavském náměstí, 
tomro jevišti všech citových projevů lidu českého. Přirozeně nej
více se zdobí budovy bank, ústavů, representačních hotelů a ka
váren. Na Ferdinandově třídě viděti už dnes nejednu pěknou 
úpravu. Vrcholem jest výzdoba Národ~ího di:a~~a, v niž zá:odí 
o pozornost prapory s výzdobou chvoJovou, jejlZ korunou JSou 
smrčkv, posázené četnými barevnými žárovkami. Plynové hořáky 
na ob~u sloupech před divadlem jsou přeměněny na pochodně. 
Ceská spořitelna budí pozornost nejen výzdobou, nýbrž i úva
hami, k nimž vybízí. Na Staroměstském náměstí se odklízejí trosky 
mariánského sloupu, kdežto popraviště českých pánů září v nové 
zeleni. Malá strana také procitá ze své zasněnosti, zejména ulice 
Nerudova poskytuje krásný pohled. Budova zemské správy nes.e 
na balkoně zemskv znak v rámci dohodových barev. Inu, změml 
se svět k 1!epOZnál;í v těch několika nedělích ... Na bývalém Ra
deckého náměstí straší maršál, zahalený v pytlovinu, nad níž se 
třepetá hvězdný prapor ... 

Tomu, kdo vzpomíná oslav, které bývaly zařizovány při pří
jezdu císařově, napadá mimoděk rozdíl mezi dneškem a dobami, 
které - díky bohu - jsou ty tam. Nebude tentokrát slavobran, 
nebude tíži~é pompy, kterou vykouzlil buď úřední úkaz nebo 
servilní touha po vyznamenáních. Nebude takých potěmkinských 
vesnic, nýbrž důstojná oslava, kterou uchystá republikánská.Praha 
hlavě republiky, důstojná svou prostotou a upřímnou pOCtlvostí. 
Nebude v této oslavě falešných tónů předstírané loyality a nespustí 
se po ní zlatý déšť řádů ani nebude její trvalou památkou několik 
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desítek nových císařských radovství. Bude to slavnost republi
kánsky prostá, ale veliká a nezapomenutelná svým zážitkem: sta
tisíce našeho lidu pohlédne tváří v tvář muži, který z národa vyšel, 
pro národ pracoval a štěstí národa přicbází stříci. Tento okamžik 

P/!jezd presidenta T. C. Jfasolj'ko do Čech (v Flomílll Dvot'išti). 

nemuze vymizet a nevymizí z mysli. Jednoho však neopomeňte. 
Řekněte, vy otcové a matky, dětem, co znamená tato chvíle. Rek
něte jim, že od dob husitského krále, Jiřího z Poděbrad, nestál 
v &1:: českého státu Cech, až zase dnes. Rekněte jim, kolik našich 
pokolení trpělo pronásledování i ústrky, žilo v porobě, ale vždy 
v pevné víře, že přijde tento den, kterého vy a vaše děti jsou účast
níky. A řekněte jim, že na nich, jejich práci, jejich čestnosti, jejich 
statečnosti, jejich kázni závisí štěstí a rozkvět republiky, která 
každému z nich cbce dáti a dá poctivý jeho díl práce i zásluh." 

Dne 2I. prosince ráno vyjel OlJěnčený presidentův l'lak Z Ceských Bu
dějovic kuPraze. Podél celé trati a na všech vyzdobených stanicích 
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stály nepřehledné zástupy lidu, které se sešly z daleka, aby za~lédl~ 
aspoň letmo v okně železničního vagonu drahou tvář tobo, Jemu~ 
děkovaly za svobodu. Jen ve Veselí, Táboře a v Benešově zastavil 
vlak na několik okamžiků. Krátcepo jedné hodině odpoledne s.e 
rozhlabolily všech~y praž~ké zvony ~ za~~měly .r~ny ~ děl; ~res~
dentův vlak vjížděl na WIlsonovo nadraz1. Statlslcovebo, pulml-
lionového davu, jenž od č~snýc~l hodoin dopo}edn~ch .vyplňo,:al n~~ 
městía ulice, kudyse presldentuvpruvod mel ubltatl-odnadr~z: 
k Národnímu museu, po Václavském náměstí k M~stku, uhcI 
28. října (tehdy Ovo~nou) a Národní ~te~~! Ferdl~~nd?v<:)U) 
třídou k Národnímu dIvadlu, odtud po nabrezl k Platnerske UhCI, 

na Staroměstské náměstí a dále Pařížskou (tebdy Mikulášskou) 
třídou přes most Sv. Cecba na Malou stranu - zmocnilo se ra
dostné a nedočkavé vzrušení. Byl nádherný zimní den, slunce se 
střídalo s občasnými sněhovými přeháňkami. Celé město od"středu 
až na nejvzdálenější periferii bylo přebohatě vy~~o~eno, vsoechny 
domy, všechny balkony, všech~a ?~na byly plmck~ prapor~, pra
porků, přehozů, pozdra.vných n;plsu, kve.t1n, cb"voJ!,a obrazu pre
sidenta Masaryka a preSIdenta \~llso~a. Nlkd~ predclm, ?ok~d sa
hala lidská paměť, a ani potom - pres mnohe slavno~t~l dm poz
dější - nezaskvěla se Praha ve větší nádheře a mysl! lIdu nebyly 
v náladě svátečnější. 

Zatím se na Wilsonově nádraží) kde se shromáždila vJáda, čJe
nové Národního shromáždění", představitelé vojenské moci a 
úřadů:'spisovateléa mužové vědy, konal první akt slavno~t;zího u~ítání. 
Za zvuků obou československých hymen vystouplI preSIdent 
z vlaku a uvítán drem Scheinerem, odebral se špalirem Sokolů do 
nádražního salonu, před jehož vchodem byl pozdraven deput~~í 
jeho slovenských rodáků. V salonu, kde dlela vláda a zástupcI "Na
rodního shromáždění", byl president uvítán ministerskjm předsedou 
drnJ? Kramářem: "My ;šichn~ děkuje~e Vá~ll za vŠ,e~hna strád~n~ 
čtyřletého vyhnanstvI, z~ vsec~m vaSl vel1k~u prac"l P:o. uzn~m 
samostatnosti a svobody naroda ceskoslovensk.eho a de~uJeme vam 
zejména za to, že jste nám vychoval a zorgamsoval nas~ ne:vyrov
natelné hrdiny, naše československé voj~ko, .že .d~vedl Jste Je ~du
ševníti krásnou, vnitřní kázní, v níž vŠlchm vIdlme obrozem na-
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šeho národa, jeho výchovu ku pravé svobodě. Vítám vás jménem 
vlády, v niž zastoupeny jsou všechny naše strany, neboť všechny 
se spojily k veliké a těžké práci zbudování naší republiky v duchu 
pravé demokracie a opravdové sociální spravedlnosti. Vím a js~m 

Př!jezd presidenta T. G. A1asa1:J'ka do Prahy; začátek pnh/odtl. 

přesvědčen, že v této jednotě vlády a národa uvidíte nejmilejší vám 
pozdrav československého národa. Věříme a přejeme si, abyste byl 
a zůstal této jednoty nejlepším strážcem ... 

Po československých vlastech vane nový duch, radostný a 
svěží, a v jásotu, který vás dnes přivítá, uslyšíte nejen vděčnost ná
roda za všechno, co jste vykonal vy i vaši druzi, nýbrž také na
dšenou radost z nové svobody, jásavý výkřik srdci, zbavených tíži
vého vědomí nesvobody a útisku a zároveň pevnou nezlomnou 
vůli, uhájiti si tu naši svobodu. Proti každému nepříteli, vnějšímu 
i vnitrnímu. A tak ještě jednou: buďte nám vítán! My přejeme z té 
duše vám i nám všem, celému národu, abyste v těžkých chvílích 
tvoření našeho nového státu byl nám vůdcem i rádcem na cestč 
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ke světlé, yelké budoucnosti národa československého!" V při
lehlém salonku byl pak president pozdraven členy "I\'faffie". 

V blavní dvoraně nádražíshron:áždili se pak ti, kteH jako živé svě
domí národa hájili r. 1917 jeho čest před sebou a před světem před 
nemužností a bázlivostí, kteří první vyřkli veřejně revoluční slovo 
doma, čeští spisovatelé a umělci. Pod klenbou dvorany zazněla při 
\'stupu Masarykově, kráčejícího se symbolem vítěze, se snítkou 
vavřínu v ruce, z hrdel pěveckého sboru Pražských učitelů mo
hutná kantáta předního českého hudebního skladatele V. Nováka. 
A bylo pi:irozeno, že k uvítání presidentovu duchovními vůdci 
českoslo venského národa byl zvolen ten, jenž z literární obce česko
slovenské byl národem nejvice milován a jemuž prvenství náleželo 
i pro jeho první podpis na projevu českého spisO\'atelstva z květ1n 
r. 1917, Mistr Alois Jirásek. Jako v den slavné národní přísahy 
13. dubna 1918, tak i v této chvíli, která se v dějinách národa vraci 
jen jednou po mnoha staletích, pronesl Jirásek slova ušlechtilé 
vroucnosti a vnitřní zanícenosti, která byla d~leko více než pouh;j, 
sloya uvítání: "Dostalo se mně cti, abych vás pozdravil a uvítal Ve 
jménu českého spisovatelstva pti vašem vstoupení do naší zlaté, 
slovanské Prahy, nyní již ne hla vy ponižovaného království, ale 
slavně povznesenéa zjasněné září no vé dobya nového života. Cítím 
a odvažuji se říci, že vás vítám nejen za své druhy a družky, ale také 
za všechen národ, v jebož jménu české spisovatelstvo promluvilo 
10rlského roku do dusného ticba o becn é zamlklosti. Radostně vítám 
vás, vítěze, hrdinu ducha, vůle a obětivé, ničeho se nelekající lásky 
k národu, právu a spravedlnosti. Vracite se ze světového zápasu 
mezi surovou dobývavostí a panovačností a meziobbájcisvobody 
a práv národů. V té ohromné bouři pokrývala se lodička našeho 
národa vlnami. Byly chvíle těžkých obav i úzkostí. A tu, vy, pane 
presidente, vystihl jste význam veliké, rozbodující doby, z ni že 
moh13 by vzejíti spása našemu národu. A tu se začalo vaše dílo. 
Připravoval jste porozumění daleké ciziny pro staletá utrpení ná
roda Husova, Cbelčického a Komenského, hledal a získal jste mu 
s pomocí našich věrných, oddaných v emigraci přízeň a podporu 
nejkulturnějších států. . 

BeniamÍn Franklin v čas, kdy obce severoamerické bojovaly za 
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svou svobodu a samostatnost, vypravil se přes moře získat své vlasti 
pomoc ušlechtilé Francie. Tak i vy, a vy ještě víc, mnohem více. 
Ne jedním mořem jste plul, ne jedním dílem světa jste putoval, 
nedbaje syízelů a nebezpečenství, v střediskách velkých států jste 
pracoval bez únavy, abyste naklonil vůdčí a rozhodující muže 
naší věci. Ale nejen to. Vy jste i brannou moc sbíral, svolávaje kra
jany do válečného šiku. Vaším podnětem utvořilo se daleko za na
Šimi hranicemi československé vojsko, vámi nadšené, plné kázně 
Ce mravní síly, noví husitští bojovníci. S jejich sláyou, jež roznésla 
české jméno širým světem, sloučeno jest i vaše jméno. A národ, 
doma násilně umlčovaný, týraný žalářem a popravami, dovídal se 
v radostném úžasu o svém ochránci, o svých rekovných bojovní
cích. Jako velkolepé, dosud neslýchané básni hrdinské' vzrušen na
slouchalo jejich chrabrosti na dalekých bojištích Ruska, Francie, 
Vlach, i o mučednické smrti mnohých z nich. S horoucím účasten
stvím sledoval zprávy o vašem, pane presidente, snažení a díle, ob
divuje se vaší energii, síle a vašemu diplomatickému umění. Pa
řížskáakademie, vítajíc Franklina, uctila jej veršem, proslovujícím, 
že vyrval žezlo tyranům. Dnes všechen náš národ klaní se v hlu
boké úctě a se srdečnou vděčností vašim zásluhám o to, že i u nás 
padlo tyranské žezlo, jež nám bezohledně i krutě vláéllo na čtyři 
sta let. 

Odcházeje z vlasti, musil jste přinésti těžkou oběť, musil jste 
opustit své drahé v tísnivé nejistotě, jaký bude jejich osud. Odešel 
jste z vlasti ve chvílích největší její poroby. Teď vracíte se do svo
bodného státu, první jeho president, do našeho státu, rozšířeného 
o bratrské Slovensko. Odešel jste z Prahy sám a vracíte se v čele 
slavných rot, nového československého bratrstva, nesoucího 
hmoťnou i mravní posilu naší mladé republice. Věštba Palackého 
se splnila. Odvěký náš nepřítel přemožen, krutý zápas dvou světú 
skončil se vítězstvím spravedlnosti a ideí čistého lidství, jehož hla
satelem a obráncem vždy jste byl slovem i perem. Dočekali jsme se 
splnění svých tužeb, vrácena nám správa našich věcí. Na staletí ne
bylo tak jasných a radostných chvil v životě našeho národa, leda 
jen o volbě Jiříka krále, kdy ,mnozí jsou plakali pro radost, že již 
vyšli z moci německvch králů '. 
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Požehnáno bylo, pane presidente, vaše dílo, jež bude epochou 
v našich dějinách, požehnán budiž i váš návrat. Naši husitštípřed
kové vítali své vítězné houfy se zpěvem: ,pO nepřátelském zvítě
zení vítajte, bratřie milí'. A my voláme této památné radostné 

lVdrra! gmcrdla J. Sj'rot'ého do Prah)', 

chvíli: Vítejte, vzácný náš l1tdino a vítězi, jehož jménu budou 
u nás žehnati věky." 

Tím byl skončen první akt uvítání a president vyšel s prúvo
dem z nádraží, aby nastoupilllítěz1Zou cesttt Prahou. Nevstoupil však 
do připraveného císařského kočáru, jehož užíval někdy předpo
slední rakousko-uherský císař František Josef 1. na svých jízdách 
ze sch6nbrunnskébo paláce do vídeňského dvorního hradu, nýbrž 
zvolil automobil, v němž po jeho boku usedl předseda "NálOd
ního shromáždění" Fr. Tomášek. Trojí čestný špalír legionářu ob
klopil presidentú v automobil, jenž se ve volném tempu a provázen 
množstvím vozů s členy vlády dal na CtS tu. Botlř/ivjjásotne přehled-
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ných zástupů započal. S musejní rampy byl president Dozdra ven 
radostnými fanfárami orkestru Vinohradského divadla L u Národ
ního divadla zazněly fanfáry Smetanovy "Libuše"a se St~roměstské 
radnice fanfáry Ceské filharmonie. Před staroměstskou radnicí 

Rultí ft gionár; lJracejí se do lJ/asfi 

(oddi!, t'eden} plukovníkem Kute!lMscherem, na V áclal'ském Ilállltslf). 

průvod se na chvíli zastavil a zde bvl president uvítán starostou 
hlavního města drem P. Sámalem slov'y jistě pamětihodnými: Na 
Vaší vítězné cestě Prahou jsou dvě místa, před nimiŽ sta~í se 
s úctou ktok každého věrného Cecha: královský hrad a stará tato 
radnice. Sídlem vlády byl pyšný hrad, ale srdce národa, to bilo zde 
v těchto zdech! Viděly štěstí jeho, když z radnice vvcházel král Jiří 
z Poděbrad, viděly aj e také úpadek a hanbu národa: když pod nimi 
prolita byla krev. Dnes smyta je hanba a pout zbavená Praha vítá 
Vás, 'pan~ presidente, ve svém středu. Když opustil jste nás a sel za 
svatym cllem sv~m do dobrovolného vyhnanství, myse zatajeným 
dechem sledovahsporé zprávy o Vás; a mučila nás otázka, zda hodni 
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jsme té oběti, kterou Vy i Vaši druhové v cizině pro nás přinášíte. 
Dnes, kdy dílo Vaše korunováno úspěchem, o němž ani sníti j$me 
se neodvážili, jsme šťastni a klidni. Až projedete tímto živým 
mořem, mořem, které nadšením a láskou k Vám hrozi přer~at 
všechny hráze, až stanete na
hoře v pyšném sídle vlády, 
pohlédněte na Prahu zpět. 
Vidím v duchu obraz, který 
uzříte: Město Libušino leží 
v celé kouzelné své kráse před 
Vámi, sta a tisíce zvonů kovo
vými srdci hovoří k Vám o za
šlé i budoucí slávě, o pilném, 
skromném lidu, kter{ dovedl 
trpět a pracovat, dovedl vše 
ztratit, jen ne víru v sebe a 
svou čest, o jeho vděčnosti 
a lásce, a tu i z oka Vašeho 
vytryskne slza pohnutí, a ob
čan Tomáš Masaryk, syn pros
tého kováře, dnes první občan 
a hlava státu, muž, který pro 
národ tolik trpěl a pracoval, 
přizná sám sobě: Pro tento 
dobrý lid, pro tuto svatou pů
du žádná obět ve světě není 
dosti veliká." 

Poté byl nastoupen Závě
rečl1j oddíl triumfální ces~)lJ která 

PlukOI'lJÍk di·. Raše 
(;'edi!el prepral'J' mskjch legionálů do vlasti). 

skončila po čtvrté bodině odpolední v zasedací síni revolučníbo jJl'lárod17fbo 
ShrOllJážděnr J kamž se president odebral složiti ústavní slib, že bude, 
jak zněla formule, dbáti blaha republiky a lidua šetřiti zákonů. Zde 
uvítal presidenta předseda Tomdšek a jménem slovenské větve 
československého národa poslancc ]anoška. "Způsobem trium
fálním, mluvil poslanec Tomášek, tak, jako dosud ještě nikoho, 
vítal vás na cestč Prahou český lid. Jásot set tisícův otřásal vzdu-
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chem aaž sem k nám doléhal jeho zvuk. Štěstí zářilo z každého oka. 
Srdce celého národa bila vám v ústrety. Tak promluvila k vám 
duše ~svobozeného národa. Vítáme vás tu na půdě, posvěcené sta
letf;n1 zápa~y. Y této síni vedl zápasy Rieger a Palacký. A zde 
stopme na upatl staroslavných Hradčan, bývalého sídla králů, jež 
se teď stane sídlem presidenta republiky. Minulost si tu podává 
ruku s ~udoucností! Jsme na rozhraní věkú, na přelomu dějin. 
Bezmála Jako pohádka připadá nám všem, cosestalos Prahou a celým 
národem ... A v tomto okamžiku, jehož bylo nám šťastným osu
d~m d~p~áno se dožíti a jenž jest meznikem našich dějin, jsouce 
prek~?a~1 až do duše radostí nad vaším návratem a nenalézajíce 
slo,:, j1mlž bychom mohli tlumočiti všechno to, co dnes rozechvívá 
naŠ1 celou bytost, podáváme Tobě, předrahý presidente náš, naše 
pýcho a naše naděje, své ruce, tiskneme Tě bouřlivě na svá prsa 
a v~lá~e dnes, vo!á s námi celý náš národ československý a volá 
s nam1 demokracIe celého světa: Nechť žije republika česko
slovenská! Nechť žije její první president To máš Masarykl" A stejně 
v~~ucn~ zněl~ slova poslance fanošk:J: "Dozaista dovolíte ... vyslo
vIt to, ze kecl my ochotne a pIne uznávame, že VY, drahí bratia 
C~ši, .máte veťkú príč~nu s radosťou pozdravovať s';ojho oslobodi
tela, 1 vy spolu s námI cítite a uznáte nám, že my, Slováci, máme 
nevyslovne ,:ačši~ príčinu tešiť sa a plesať v ústretysvojmu oslobo
denm, a tak 1 svoJmu osloboditeTovi. A keď tento vrúci cit vďakv 
vyslov.ujeme, 80 slzami vďačnosti, ubezpečujeme vás, drahí brati~, 
vas, mllovaný náš osloboditefu, že to, ČO ste vy z nekonečnej lásky 
knám, neúmornou prácou, uprostred tisíc prekážoka prodvenstiev 
vykonali, že my to nikdy, nikdy nezabudneme, kým len žiť a biť 
bude je~no verné srdce za národ náš pod nebetyčnými Tatrami. 
My v teJto vdake a spolu úcte k vám u pamiatke vášho mena bu
deme vychová va ť s vój o drost, naše detne ~deti, s po kolenia na poko
lenie. Zároveň uisťujeme vás, že pokusíme sa všemožne, abysmc 
za vámi, za vašim vznešeným prikladom, usilovnou prácou stali sa 
hodnými vašej lásky, hodnými i tej vámi vydobytej slobody, vámi 
a. hrd~nský~i činy ~ašich. ~eskoslovenských legionárov. Tymito 
CItamI nesem z hlublll ~voJeJ slovenskej a slavianskej zbožnej duše 
voláme vám v ústrety: Ziv vás, milovaný náš predsedo, živ vás Hos-
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PROHLÁŠENÍ ČSL. REPUBLIKY. NÁVRAT T. G. MASARYKA 

podin, abyste dalej budovať a dobudovať mohli krásnu budovu 
nášbo státu, tú budovu, ku ktorej ste tak šťastne a zdarne prvé 
základy položili." 

Druhého pak dne se shromáždili členové "Národního shro
máždění" v sídle presidentově, na pražském hradě, aby vyslechli 

Kenotaf na Václavském náměstí 

lta pa!Jlěťpad!jch GechoslolJákti za svobodu vlasti tJe světové válce. 

památné první poselství presidentovo k českoslo'{letlskému národ!l) v němž 
Masaryk vydal počet ze své revoluční činnosti a naznačil demo
kratický program Ceskoslovenské republiky, poselství, které po
čínalo věšteckými sloty Komenského: ))Vělím i já Bohu) že po /)le
jití vichlic hněvu) hNchy našimi 1ta hlavy naše !!vedeného} vláda věcí TVJÍch 
k Tobězasesenavrátí) ó lidečesl9,a pro tuto naději Tebe dědicem činím 
všeho toho, co jsem kolí po předcích svých byla zdědila a přes těžké 
a nesnadné časy přechovah, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci 
synú svých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všecko 
Tobě odkazuji." Třistaleté utrpení československého národa se 
skončilo, bludný okruh dějin se uzavřel a československý národ 
vykročil do svobodného, šťastnějšího žiyota ... 
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.h1asmJ'kovjm návratem do Prah)' skončil se zahral1iční odbqj) kteJ} o do
b)'fÍ českoslovemké samostatl1osti a nezdz!tslosti zjednal si záslubnejvětHch) 
vvnutiv na vítězné Dohodě souhlas s rozbitím rakousko-uherské 
n{onarchie. Bez tohoto souhlasu nebylo by bývalo československé 
samostatnosti, teprve tento souhlas umožnil, aby revoluční vúle 
československého národa přešla v revolu?ní čin, a poskytl jí ,'edIe 
podpory politické také podporu mravní. Ale na druhé straně nelze 
opět neviděti, že souhlas Dohody byl podmíněn zmíněnou revo
luční vú!í československého národa doma. A tak oba re<toluční 
proudy, odboj zahraniční a odboj domácí, jsou od sebe neodděli
telné, nejen ve svých příčinách, nýbrž i ve svých následcích. Ani 
jeden ani druhý sám o sobě nebyl by býval dospěl k plnému vítěz
ství, které umožnila jen jejich co nejužší spolupráce a jednotný 
postup. Masaryko vým návratem do Prahy skončil se zahraniční 
odboj přes to, že z rúzných příčin ostatní jeho činitelé vrátili se do 
vlasti postupně teprve později. To platí zejména o českosloven
ských legiích, z nichž se legie ruské vracely ze své hrqinské ana
base až r. 1920. Legie italské a francouzské se vrátily ovšem dříve, 
nikoli však k zaslouženému oddechu, nýbrž aby znovu krvácely 
v boji, jenžse rozpoutalo území Ceskoslovenskérepublikya jemuž 
definitivní konec učinily teprve mírové smlouvy. 

BO J o ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. 

STANOVENÍ ROZSAHU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

MÍROVÝMI SMLOUVAMI 

Poznali jsme již na rozličných místech našeho vypravování, že 
právo na svobodu a politickou samostatnost československého ná
roda odvozoval československý odboj nejen z přirozenoprávního, 
demokratického principu národního sebeurčení, nýbrž i z práva 
historického, ze starobylé existence českého státu, která nikdy, 
přes všechny centralistické snahy Habsburků nepřestala trvati a 
nebyla nikdy pravoplatně zrušena. O oba tyto pr1ncipy se také 
opíraly nárok)' československého odboje na územní rozsah československého 
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státlt. Ceskoslovenský stát měl býti, jak to prohlásila na příklad 
delegace "Národního výcoru" v Zenevě 31. října 1918, restituci 
starého historického státu českého) jak se jebo území ustálilo po ztrátě 
t. zv. Pruskébo Slezska (Cechy, Morava a t. zv. Rakouské Slezsko), 

Frlm! prapor čťJ"kj,b sokolskJ'ch dobrovoll1fkzi pl'ed odjezdem na Slol'8mko. 

k nlmuž b] b ___ vla phPojma podle sebet/rčovacfho pra'va (ač i tu se uplatňo-
\'aly reminiscence na někdejší politickou pospolitost českoslo
venskou v říši Ve1komoravské za knížete Svatopluka) část sevem!ch 
Uhér) sot/visle osídlená lidem slovemkjm. Takovouto představu o rozloze 
československého státu propagoval československý zahranični od
boj od počátku své činnosti, jak svědčí zejména- mapky česko
slovenského teritoria, otiskované soustavně v časopise "La Natiol1 
Tcheque". Někteří jedn~tli vci bez ohledu na skutečné poměry mčli 
ovšem o rozsahu československého státu představy zcela fantas
tické. Jak patrno, nebylo usilováno pro velmi vážné překážky 
o připojení Lužice k československému státu, jež bylo žádáno na 
počátku války ruskými Cechy. 
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JVároky leJ'koslovemkébo národa na celé území biJ-torického státtl leského, 
které bylo v pohraničních krajích na severu, jihu a západu obýváno 
také lidem německým, usazujícím se tu od XIII. století, VZbudily 
v lásti německého ob)'vatelstt'a !1ema/j odpor. Byl to závěrečný akt ně
meckého odporu proti uplatnění českého státniho práva, jehož 

Z bojt! proti bolšel,jck:fm A1aď<1nlm na Slol'emku. 

začátky spadaly do polovice XIX. století a který se postupem doby 
stával vášni"\rčjší a vášnivější. Když pak "Ceský svaz" v prohlá
šení z 30. května 1917 znovu zdůraznil český státoprávní pro
gram, rozpoutala se v lavicích německých poslanců, zejména pak 
německých poslanců z Cech bouře zběsilého protestu, jejž vyjád
řila. obzvláště řeč poslance \X1olfa (srov. str. 809)' Již tehdy po
slanec \X1oIHádal, aby státoprávní nároky české byly zničenyoddě
lením německý,ch krajů v Cechách jako t. zv. Deutschb6hmen od 
ostatní země, a k témuž potom směřovaly ohroje rakouských mini-

II68 

. BQ J Q ÚZEMÍ ČSL. REPUBLIKY 

sterských předsedů dra Seidlera a barona Hussarka. Když pak praž
ským převratem zrušil československý národ doma své příslušen
ství k habsburské monarchii, zahájili Němci z českých zemí odboj 
proti československému státu, usilujíce odtrhnouti od něho roz
sáhlé území, které vydávali za německé . . 

Z bojů o Slovensko: Čsl. pancélovj vlak. 

Ve sv.'fch odbojných plánech naiezliNěmci Z Cech, ~Moravy a ze Slezska 
pevnou oponl v rakouském prozatímním )J~1Várodním shromáždění{(, které 
se ustavilo ZL října 1918 ve Vídni pod dojmem vydání mani
festu císaře Karla 1. a v němž zasedali i němečtí poslanci z čes
kých zemí (také známý nám poslanec Wolf). Toto rakouské (slo
vem "rakouské" se tu rozumí německé území bývalého Rakouska, 
t. zv. německé země alpské) "Národní shromáždění" usneslo se 
30. října zaslati notu presidentovi Wilsonovi, jejíž větší část byla 
věnována otázce Němců v českých zemích. Nota, která se obojetně 
dovolávala práva národního sebeurčení, žádala, aby president Wi1-
son nedovolil přivtělení souvislého prý a jednotného německého 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 74. 
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území v Čechách a na Moravě k československému státu, vyhro
žujíc německou iredentou pro budoucnost, která by rušila mír 
Evropy, a vyhlašovala nároky nového t. zv. Německého Rakouska 
na toto území. A již několik dní předtím vyjednávala delegace 

Boj čsl. l'ojfka proti "'faďar/lm tl Hron. Bleznice. 

rakouského "Národního shromáždění" v Berlíně a v Drážďanech 
o vojenskou pomoc Němců v českých zemích proti českosloven
skémustátu, a vskutku také dostala kladné sliby, jež však vývojem 
poměrů v německé říši zůstaly nevyplněny. 

Již den po pražském převratu, 29. října) ustavili němečtí poslanci 
z Cech jako svéprávnou provincii Německého Rakouska t. zv. 
DeutsclJbó'hmen) s blavním městem Libercem, jenž měl býti sídlem 
zemského sněmu, zemského výbo.ru a zemské vlády jakož i nových 
ústředních úřadů správních. Zemským hejtmanem tohoto území 
byl zvolen poslanec Pacher, jenž byl brzy vystřídán poslancem 
Lodgmanem. Druhého dne usnesli se němečtí poslanci z Moravy 
a ze Slezska zříditi podob,nou provincii z německého územív se-
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verníMor~:7ě a ve Slezsk~, t. zv. S!1detenland) jehož za zemského hejt
manazvohh poslance Frelszlera. Dne 3 . listopadu připojilo se němec
ké území jižníMoravy jako t. zv. ZnqjemskJ krqj k Dolním Rakousům 
a konečně se pak připojilo německé území v oblasti Surr.avy jako 

Plijezd čs/o legionáfů Z FraNcie do Prahy. 

t. zv. Bůl'JJJerwaldga!1 (šumavská župa) k Hornim Rakousům. Zří
zením těchto včty~ ně.n:eckých provincií, které zaujímaly úhrnem 
;~.ooo km

2
s treml mIlIOny obyvatel (největší z nich bylo Deutsch. 

bohm~n yse 14· :~o kJJ:2 a 2,20~.OOO ob~vatel) a vytrhávaly se úplně 
Ze spo~ecenstvl ceskych zemI, bylo dllo československé revoluce 
velmi, ?ovážl~vě ohrožer:o. Dokonce pak byla ke konci listopadu 
prohlasena rr:.esta Brno, Jlhlavaa Olomouc jako "německá sidliště" 
za državu Rakouské republiky. 

. Toto počíná~í n?meckýcÍ1 poslanců z Čech a Moravy, jemuž 
se dostalo sch valem "Národního shromáždění" republiky Ra
kouské, bylo diktováno především duchem slepé pomsty v'a čes
kém státním právu a uskutečňovalo se jím to, čím r. 19 1 7 českým 
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poslancům vyhrožoval poslanec \X7olf. Nikoli na právu národního 
sebeurčení, nýbrž na škodolibé, 1r.stivé snaze poškoditi co nej
více, ba dokonce vůbec znemožniti existenci československého 
státu spočíval postup německých poslanců, jenž zasil hlubokou 
a do značné míry oprávněnou nedůvěru československého národa, 
hluboce dotčeného ve svých nejsvětějších citech, k německému 
obyvatelstvu a neodpovědně otrávil na řadu let styk obou národ
ností v českých zemích. Zachování celistvosti česk:jch zemí bylo základním 
předpokladem bttdoucnosti čeJ'koslovemkého státu. Československý národ 
nemohl se z důvodů mravních a právních vzdáti ani nejmenší 
částky území státu, jejž založil po předchozím, nejméně půltisíci
letém výhradním obsazení slovanským lidem již ke konci prvního 
tisíciletí po Kr. a který svými silami, svou krví a svými obětmi 
háji1aobhájil proti četnýma častým nepřátelům a také jej rozmnožil 
a jehož politickou nezávislost nyní obnovoval. Český národ byl 
nositelem, představitelem a udržovatelem české státní myšlenky 
i v do bě, kdy se v českém státě, původně jako emigranti a kolonisté, 
usadilo také německé obyvatelstvo. 

Tohoto svého práva nemohl se československý národ vzdáti 
v zájmu svém vlastním, v zájmu Slovanstva, ba i v zájmu Němců 
samých. Vždyť český sLát, geograficky tak ostře ohraničený, tvořil 
a nepřestal nikdy tvořiti přirozený a ne rozlučitelný celek, utvr
zovaný staletou pospolitostí jeho obyvatelstva bez rozdílu národ
nosti, která utvořila pevný svazek, jehož základem nebyly a ne
jsou jen zájmy hmotné, nýbrž i mravní a kulturní. Ostatně tvr
zení německých poslanců o jednotném a souvislém německém 
území v Čechách a na Moravě, tvrzení o německém "uzavřeném" 
území bylo smyšlenkou, neodpovídající pravdě. Kraje, které vůd
cové německého lidu odtrhovali ke konci října a v listopadu r. 1918 
od českých zemí, byly prosyceny značnými českými menšinami, 
které československý národ nemohl vydati na pospas germani
saci, nebo dokonce měl v nich český živel převahu (zejména 
v Brně a Olomouci, jejichž anexe kRakouské republice nejnápad
něji ukazovala, že nejpřednější pohnutkou postupu německých 
poslanců byl duch zavilé pomstychtivosti). Československý národ 
naopak již před převratem opětovně a slavnostně prohlašoval, že 
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německé obyvatelstvo bude v československém státě požívati 
úplných národních práviobčanskérovnoprávnosti. Jediným před
pokladem bylo, že se Němci vzdají dobrovolně své dosavadní nad
vlády a postaví se na půdu demokratické ústavy Československé 

Z bo).,' o SloV8t1Sko: Jtáb plukovníka Šnejdárka l1a Kalvarii u Bdlíské Šldvni<e. 

republiky, v níž duch občanské rovnosti vymýtil ducha násilí 
a nadorávi. 

R1..~ka, kterou československý národ podával smířlivě a bezelstně 
svým německým spoluobyvatelům, byla odmítnuta. A tak nezbý
valo, než se postaviti německému odboji energicky naodporaobsa
diti území, kteréN ěmci prohlašovali za součástRakouské repu bEky. 
Právní oporu k tomuto postupu měla československá vláda v usta-
1l0venismlouvy o příměří ze 3. listopadu 1918, podle něhož si 
Spojenci zajišťovali právo obsaditi svými silami kraje, pokud by 
to uznan za nutné bud v zájmu pořádku nebo pro své vojenské 
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operace. Ostatně území, na němž se odbojné německé úřady (na 
jejich oporu byly zřizovány německé vojenské národní obrany, 
Volkswehry) ujaly vskutku správy, bylo daleko menší než území, 
naněžsiNěmci činili nároky. Viděli jsme již, že se na př. jak Brno, 
tak Olomouc hned v prvních dnech převratových dostaly pevně 
do českých rukou, jinde pak překonalo odstředivé tendence sebe
vědomí českých menšin, neco včasné obsazení českými vojáky 
(Ceská Lípa, Varnsdorf atd.); nebyly konečně také výjimečné 
připady, že v témže místě úřadovaly vedle sebe dvojí úřady, česko
slovenskéa odbojné německé (na př. ve Znojmě a v Opavě). 

Ke konci listopadu r. I9I8 zahájila pražská vláda energickj postup, 
aby se zmoClZila nejdůležitějších bašt německého odporu. Dne z8. listo
padu bylo po jednodenním tuhém boji dobyto českými vojáky dů
ležitého Mostu, 9. prosince byly obsazeny Teplice, o tři dny po
zději bylo zabráno Ústí n. Lab. Současně s Teplicemi se dostaly do 
českých rukou bez krveprolití Litoměřice, kde bylo německé vo
jenské velitelství, a v polovici prosince bylo obsazeno hlavni 
město "Deutsch bohmen ", Liberec, odkudž prchl zemský hejtman 
Lodgman s celou vládou do Drážďan. Již předtím nebo krátce 
nato se z1T.ocnilo české vojsko Děčína, Podmokel, Chomutova, 
Karlových Varů, Chebu, Trutnova a jiných míst. Stejně rychle 
byla povalena německá vláda v t. zv. Sudetenlandu, jehož hlavní 
město Opava bylo obsazeno českým vojskem 18. prosince. Ko
nečně pak 15. prosince páderri'Znojma aMikulova se skončilo ně
mecké odbojné panství ve znojemském kraji. Tak již Před vá
nočními svátk;y I9I8 byla pražská vláda pánem nad celjm územím Cech, 
Moravy a Slezska, představitelé odboje prchli za hranice a němečtí 
úředníci složili slib Ceskoslovenské republice. Tohoto úspěchu do
sáhl nevelký počet setnin českých vojáků, kteří za vydatného při
spění českých menšin rychle okupovali všechna důležitější stře
diska odporu. Stalo se tak z největší části bez krveprolití. 

Energickému postupu československé vlády pokusili se Němci 
a vláda Německého Rakouska čeliti stížnostmi,předkláda,rymi presi
dmtoviWilsonovi aspojeneckjm vládám, v nichž předestírali sv ětu, že jim 
Cechoslováci brání vykonávati jejich právo na sebeurčení, žádali, 
aby hranice byly určeny hlasováním lidu (plebiscitem), a protesto-
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vali proti úmyslu Dohody, aby německé obyvatelstvo Cech a 
Moravy bylo přivtěleno k československému státu. Leč tyto pro
testy a stížnosti vYZllě~y naprázdno. Zakročením dra Beneše 'u spoje
neckých vlád se podařilo dosáhnouti, že stížnosti vlády Němec-

Z bojů o Slovensko: Zabarikádovanf most pfes Dunaj II Bratislavě. 

kého Rakouska byly zamítnuty (Francie tak učinila zo. prosince 
19 18) a /eskoslovemkémtlStátu byloPřiznáno právo obsaditi Cechy, Moravu 
a Slezsko v jejich historickjch hranicích. Třebaže toto rozhodnutí mělo 
míti dočasnou platnost až do uzavřeni mírovýcb smluv, bylo pa
tmo, že se Dohoda i v otázce hranic českoslovemkého státu postavi!~ na sta
novisko /eskosloveJ2ského odboiea že toto stanovisko zachová i na mirové 
konferenci. 

Daleko nebezpečnější, protože obratnější byly snahy Jlr1ad'artJ 
odvr:átiti oddělení Jlovemka od Uher a přivtělení jeho k českosloven
skémustátu. O záchranu integrity Uher pokusil se předstíráním 
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radikální reorganisace Uher v demokratickém duchu a záludným 
jednáním předseda maďarské vlády hr. Michal Károlyi, jemuž 
dopomohla k moci revoluce, vypukší 31. října 19I8 v Buda
pešti. Situace byla pak pro Ceskoslovenskou republiku tím těžší, 
že na Slovensku nemohly býti vykonány včas podrobné věcné a 
osobní přípravy k převratu, jako tomu bylo v českých zemícb, a že 
nebylo tu s dostatek vhodných osob, jimiž by byly obsazeny úřady, 
které byly předtím šmahem v rukou Maďarů nebo pomaďar
štěných Slováků. A tak skutečné uvedení SloveJlSka do jednoty Ces,ko
slovemké republiky) k níž se zásadně přihlašovala svatomartinská de
klarace z 30. října 1918, musilo býti provedmo Z českJch zemí) českými 
vojáky, četníky a sokolskými dobrovolníky jakož i českými úřed
níky. Pro českou větev československého národa, která současnč 
byla nucena ve svých zemích přemáhati odboj Němců, zname
nalo to krajní napětí všecb sil. 

Pešťská revoluce způsobila na Slovensku mezi představiteli 
úřední moci starého uherského království poplacb. Maďarští vo
jáci a četníci opouštěli kvapem Slovensko a ponechali maďarské 
úředníky jejich osudu. Širé kraje Slovenska se octly bez organisace. 
Tím byla otevřena závora hněvu slovenského lidu, jejž nastřádala 
dlouhá desítiletí trýznění a útisků maďarských úředníků, maďar
ských statkářů a židů, kteří byli na Slovensku předním pilířem 
násilného a zpupného maďarství; důvodem hněvu nebyl jen útisk 
národnostní, nýbrž í sociální, a proto mezi slovenským lidem 
vzbuzovala radostný ohlas nejen myšlmka národní svobody) nýbrž 
i myšlmka společmského převratu podle vzoru bolševického Ruska. Hned 
v prvních dnech po převratu docházely do Prahy poplašné zprávy 
o plenění židovských obchodů, velkostatkářských dvorů a zámků, 
o úplném rozkladu Slovenska a nastolení anarchie. Proti sloven
skému vesnickému lidu se postavilo obyvatelstvo měst, v nichž 
Maďaři a židé vytvořili ozbrojené národní gardy. Znamení soci
ální revoluce) spojené s krveproléváním, padla jako pochmurný stín 
na slovenské kraje. 

Tyto zprávy pohnuly pražský "Národní výbor" k rychlému 
jednání. nNárodní vjbor« se rozhodl na návrh dra Šrobára již 2. listo
padu, aby Slovemko blo obsazeno vojensky a tím chaos odstraněn. 
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P?čátek v~jv~~sk? okupace byl uči?ěn hned téhož dne, kdy set
mna kromenzskebo domobraneckeho pluku obsadila pohraniční 
slovenské městečko Malacky. Dne 4. listopadu vJ!slal pak JJNárodní 
výbor" 1M ShzJemko jako své plnomocník)! dra Srobára) dra Pavla Bla/:'!!) 

Z boj'l o S/ovemko: Násttlp čsl. zJojska Proti 1'vfaďariil1l. 

dra IvaJZaDérera a draAnt. Stejánka) aby řídili obnovu pořáakuaobsa
zení země. Tito čtyři plnomocnici, jejichž sídlem se stala Uherská 
Skalice a oporou čeští četníci, vojáci a Sokolové, vytvořili "Do
č:l.snou vládu pro Slovensko" s drem Šrobárem v čele, která na 
velkém táboru slo venskébo lidu v Uherské Skalici 6.1istopadu pro
hlásila, že se československý stát ujímá vlády nad Slovenskem. 
V prvních několika dnech postupozJala okupace Slovemka bez větších ne.rJ1ází 
a v obsaze11ých místech byly přejímány úřady a správa jménem 
československého státu. Leč Maďaři) odbodlaní hájiti nedílnosti 
Uh~r všemi prostředky, postatJili se ZáhJ! postupu českJch v~jemkjch, 
četmckjch a sokolskjch čet, jejichž síla byla s ohledem na úkol, který 
byl jim uložen, nepatrná, na odpor. V druhé třetině listopadu 
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roku 1918 vyslala maďarská vláda na Slovensko značné množství 
svých vojáků, kteří vytlačovali české posádky a zahájili proti slo
venskému lidu násilný teror. Současne se pak hr. Károlyi pokou
šel odlákati svůdnými sliby slovenské politiky od československé 
jednoty. Plánem Káro1yiho bylo, aby Slovensko až do mírové 
konference zůstalo ve $;yazku Uher a tím pod správou maďarskou 
a aby o státní příslušnosti Slováků bylo rozhodnuto plebiscitem; při 
okupaci Slovenska Maďary lze si představiti, jaké by byly bývaly 
výsledky tohoto plebiscitu. K námluvám hr'aběte Károlyiho u Slo
váků zaujal však slovenský klub poslanců hned 16. listopadu sta
novisko rozhodně odmítavé: "Vyhlásením Ceskoslovenskej repu
bliky-jak znělo usnesení slovenského klubu-utvorením česko
slovenskej vlády a zahájením Národného shromaždenia, na kto
rých účast berú i Slováci, poťažne členpvia Slovenskej národnej 
rady, prešh právomoc Slovenskej Národnej rady na Národné shro
maždenie a na československú vládu. Slovenská národná rada ako 
taká nemOže teda viacej vyjednávať a nemMe prejímať na seba 
státnu moc." 

Již den předtím vydala československá vláda probláJení k bratřím 
SIOlJákljm, aby je posílila v těžkých dnech. "Bratia! Známe Vaše 
ťažké položenie, Vašu rteistotu i obavy, vieme, že v týchto kriti
ckých časoch prežÍváte cb vile horkého utrpenia a duševného rozo
chvenia. Vieme, že zápasíte s pokušeniami odvekých našicb ne
priateTov, ba znášate i telesné útrapy a tisícoraké prenasledovanie 
i ž'e prinášate obete na živote a na majetku; všetko toto je nám 
dobre známe a my spolu s Varní prežÍváme a so starostlivou bedli
vosťou stopujeme každý okamih Vášho zápasu, ktorý ztroskotaná 
bývalá uhorská krajina na rud a zem slovenskú prináša. Ubezpeču
jeme Vás, bratia, že utvoreníe Ceskoslovenskej republiky, ktorá 
bola právoplatnea nad každú pochybnosťopatnýmia slávnostnýrrii 
deklaráciami vlády francúzkej, ang1ickej, japonskej, čínskej, srb
skej atď. uznaná a medzinárodnou garanciou zabezpečená, žiad
nými pochybnostmi, intrigami a vyjednávaniami porazeného ma
ďarského národa viacej zničená byť nemMe. 

Zástupcovia československého národa, ktorí sa zúčastnili vy jed
nivania s našou vládouparížskou, donie:sli to radostné posolstvo, 
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že túžby československého národa nachodia nezmenitdnv súblas 
zodpovedných vlád Stvordohody a že všetky snahy na poÍi územ
nom, hospodárskom, politickom budú uskutočnené, a to k úpl
nému uspokojeniu československého národa. Na území Ciech, 

Z boj?i o Slol'emko: Zajatí maďarští bo/šet'ici. 

Moravy, Sliezka a Slovenska, obývanom československým kme
nom od Prešporka až po Užhorod, utvorený bude stát silný a schop
ný plného a samostatného rozvoja. 

Vláda Ceskoslovenskej republiky obracia sa s prosbou k slo
venskému rudu a k jeho vodcom, aby v túžbach a nádejach svojich 
ncsklátene a pevne sotrvávali, pokoj a poriadok cbladnokrevl1e za
chovávali, zbytočných srážok s cudzími elementami sa vystríha1i 
do doby, ktorá sa chvatne blíží a ktorá zabezpečí zaslúženu slo
bodu od tisíc liet potlačenému slovenskému rudu. Bratia! Cesko
slovensk~ vláda Vám odkazuje: Sotrvávajte s pevnou myslou a 
v istote! Hodina úplného nášbo oslobodenia blíži sa rychle a neod
vratne. " 
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o tři dni později vydali pak obdobné 'prohlášení 'poslanci sloven
ští. "Zástupcovia slovenského rudu, spojení v Slovenskú národnú 
radu, dňa 30. októbra 1918 slávnostne vyblásili, že slovenský fud 
cíti sa byť vetvou jednotného československého národa a Sloven
sko povazujú za čiastku československého státu, takako to už krom 
maďarskýcb pánov celý svet uznal. Slovenský Jud porozumel slová 
svojich zástupcova na celom Slovensku obrátil sa jebo bnev proti 
odvekým potlačiteTom a vykorisťovatefom, ktorí obťažení súc sve
domím, hanebne zuteka1i. Na doliehavé prosby slovenskébo rudu 
zaujali opustené miesta maďarských otrokárov, pohraničiarov a 
zandarov naši státní Slovenskou národnou radou a českosloven
skou vládou vyslaní československí vojaci, ktorí bratským cho
vaním sa, prikl~dnou osvetovou a buditefskou činnosťou zaviedli 
na rozháraných našich krajoch nové, spravedlivé, slovenské po
riadky. Na mnobých miestach objavila sa aj dočasná naša vláda, 
aby oznámila rudu, ze zrútilo sa tisícročné panstvo maďarských 
pánova utvoril sa nový, mladý, rudový stát československý. Ve
deli sme, že hanobne zahnaní potlačitelia a vykorisťovatelia slo
venského ;'udu nezreknúsa tak rahko ztratenej nadvládya že všetko 
vykonajú, aby čo vHazl sa vrátiť a našemu rudu jarmo otroctva 
znovu zavesiť mohli. 

Obrátili sa o pomoc na peštianskú maďarskú vládu. Tato vláda 
nazýva sa revolučnou, demokratickou a pred tvárou celého sveta 
prijala zásady o sebaurčení národov, ba uznala práva českosloven
ského národa, tak, ako ony prezidentem \~ilsonem formulované 
boly. Vyskytla sa tede pre vládu maďarskej revolúcie a demokra
cie vhodná prílditosť dokázať, ze pekné zásady, ktoré hlása, nie 
sú mam a klam na zavádzenie sveta, ale že sa ich ona i v sku
točnosti pridržať chce a bude. Vyklulo sa šidlo z vreca. Revolučná 
maďarská vláda neuznala výdobytky a prejavy revolúcie sloven
ského rudu; naopak, postavila sa na stranu potlačiteTov a lich
vátov. Vystrojila vojská, aby zo svatej pody slovenskej vytlačily 
československých vojakov a zpat uviedly panstvo nenávidených 
maďarských vel'kostatkárov, úradníkov a úžerníkov. Na Slo
vensku tečie slovenská krv; kry našich synova bratov, kry ne
vinných detí a matiek. 
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Slovenskou krvou má sa Slovensko zase dosta ť do pazúrov ma
ďarských pánova úzerníkov.My vozdy pochybovali sme o uprim
nosti maďarských vlád, ešte i vtedy, jestli tieto vyrástly z revo
lučnej komédie, tra
diciálnou politickou 
šikovnos ťou maďar
ských politiko v ustro
jenej. My Madarorr, 
ani tým najdemokra
tickejším, neveríme, 
od nich si ničoho ne
ziadame, s nimi viacej 
ničspoločného mať ne
chceme. Pred celým 
svetom poukazujeme 
na skutočnost, ze Ma
ďari sa ničomu nena
učili a nič nezabudli 
a ze pridržanie sa inte
grity starého Uhorska 
a krvavé ich počínanie 
proti slovenskému ru
du je len prevádzaním 
imperialistického pro
gramu, ktorý predseda 
terajšej ich revolučnej 
vlády dňa 16. decem
bra 1916 naznačil na 
uhotskomsnemeslova
mi: ,Náš válečný ciefje 
nie výboj zahraničný, Ceštf nd1!lořníci vParkdni (I' pozadí oslřiboJ11skd kaledrdla J. 
ale výboj vňútorný!' 
Zaujať, podrobiť si Slovákova Slovensko, to je imperialistickým 
cidom každej maďarskej vlády. Ale v tejto válke imperializmu od
zvonilo! Maďarský imperializmus marne sa namáha vsta ť z mrtvých 
a marné sú pokusy peštianských Bronsteinovvštěpi ť do mohutného 
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telesa našich Spojencov jed rozkladu. Slovenskí poslanci podali n~ 
Národnom shromaždenÍ Ceskoslovenskej republiky v Prahe protI 
maďarskému vraždeniu nášho rudu slávnostný protest. Vzdelaný 
svet, slávni naši Spojencia vysloboditelia uslyša1inaše volania. Slo-

Náčelníci občaJlSké a vojenské moci na Slovensku l' době okupace 
(italskj generál Picciolle, ministr dr. V. ŠraMl' afrancollzskj l;enerdllvfitlelhCltlser). 

váci budúna večné veky z jarma maďarského.oslobode?ías br~ul~i 
Cechmi v spoločnom štáte CeskoslovenskeJ. republIky SP?JenI~ 
I midstr národnej obrany československeJ vlady porobIl liZ 

všetky opatrenia, aby záujmy slovenské žiadnej škody neutrpely. 
Slováci! Predvčerom ešte povedal náš slovenský podpredseda 

Národného shromáždenia, že duša slovenská je sice uŽ slobodná, 
telo slovem ké však leží ešte v okovách. Slováci! Dnes Vám už 
smele zvestovať mOžme: Blíži sa hodina úplného oslobodenia!" 

Při tom však vlastnísíly českoslovemké vlády na obsazení Slove.nska 
:a zdolání maďarského útočného odpor!j, jenž byl přiči?-ou. četnt~h 
násilí a krve}.Jrolití, ani zdaleka nestačily. Maďarské vOjsko zatlacllo 
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slabé české oddíly až na moravsko-slovenskou hranici a ohnovilo 
v obsazených částech západního Slovenska pravomoc maďarských 
úřadů. Situace byla tim svízelnější, že se postavení Slovenska stalo 
mezinárodně nejasné a sporné Přímělím, které obratně uzavlei 

. Panychida na pamě! slov8liskjch vojákli v Krl1ševaci v Srbsku (1'. I9 27). 

I}. listopadu hr. Károlyi v Bělehradě s velitelem balkámké dohodové 
.armády Francbetem ďEsperey. Podle ustanovení tohoto příměří 
měla zůstati maďarská správa na celém území Uher mimo Chor
vatsko-Slavonsko, což Maďaři přirozeně vztahovali také na Slo
vensko a čímž také odůvodňovali svůj vojenský postup proti 
.okupaci Slovenska československou vládou. Na poplašné zprávy 
o tomto stavu z Prahy zahájil dr. Beneš neprodleněmergické 
jednání se Spojenci t' Paříži, snaže se dosáhnouti, abv otázka připo
jení Slovenska k Ceskoslovenské republice byl~ zásadně roz
řešena před mírovou konferencí. Nejdůležitějším argumentem 
dra Beneše bylo uznání československého státu za stát spojenecký 
Dohodou ještě před pražským převratem, jež dávalo českoslo,:" 
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venskému národu právo, potvrzené znovu smlouvou o příměří 
z 3. listopadu, obsaditi jeho územÍ. Vskutku pak po několika
denním jednání s ministerským předsedou Clemenceauem, mi
ni'3trem Pichonem a maršálem Fochem podařilo se dru Bene-

Trosky Stejánikova letadla (Vajnory lIr. Slovensku). 

šovi dosáhnouti, že francouzská vláda nařídila maďarské vládě (toto 
nařízení bylo maďarské vládě sděleno 3. prosince I9I8) vykliditi 
Slovemko až za rozhraničující (demarkačnj) čáru, která byla po
dle návrhu dra Beneše stanovena 25. listopadu I9I8 maršálem 
Fochem (tuto demarkační linii tvořily řeka Morava, Dunaj, lpola, 
vzdušná čára od Rimavské Soboty k Copu a řeka Už). Maďarská 
vláda pokusila se novými protesty a intrikami toto rozhodnutí 
zvrátiti, ale marně; ke konci prosince r. I 91 8 po novém důrazném 
nátlaku Dohody byla nucena se podrobiti .. 

Zatím byla již ok/pace Slovemka českoslovemkou vládo!í v plném 
proudu. Ještě před rozhodnutím Dohody byla znovu obsazena 
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Trnava, 1. prosince pak Kostolány a Pieštany a 6. prosince Zilina 
a Hlohovec. Dne 10. prosince schválilo revoluční ,,:t\árodní shro
máždění" zákon o lJJimoMdnjch pFechodl~Jích ustanovf12ích na S/ovemku) 
i Ímž bylo vládě dáno právo pověřiti některého i ejího člena plnou, 

Stejdl1ikova mohyla na Bradlech na Slovensku. 

diktátorskou mocí, aby opatřil vše, čeho by bylo potřebí k obnově 
klidu a pořádku na Slovensku. Na základě tohoto zmocnění bylo 

. zřízeno ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovf12ska) v jehož čelo by/po
staVf12 dr. Srobár. Hned I1. prosince I9I8 vydal se dr. Srobár 
se svými pomocníky znovu z Prahy na Slovensko; prvním si dIem 
jeho vlády se stala před několika dny obsazená Zilina. Práce, 
kterou byla nucena vláda Srobárova vykonati, byla ohromná. 

Okupace slovenského území postupovala pak rychleji. Dne I4. 
prosince byla obsazena starobylá Kj~emnice, I 5. prosince Poprad, 
23· prosince Zvolen, 25. prosince Vlachy a Spišské Podhradí. 
Na rozhraní r. I9I8 a I9I9 okupovaly československé síly dvě 
největší města Slovenska, Košice (29' prosince I91 8) a Prešpurk
Bratislavu (4. ledna I9 1 9) a 12. ledna I919 nejvýchodnější město 

Obrázkové dějiny naší samostatno5ti 75. I 18 5 
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Slovenska Užhorod. Na počátku února 19]9 byla okupace Slovenska 
zhruba dok~nčena. Skutečné osvobození slovenského lidu z maďar
ského područí bylo manifestováno pl~esídlením slovenské vlády Srobá

rovy do Bratislavy 4. 
února 1919} třebaže 
maďarské obyva
telstvoměstasepo
dto bilo českoslo
venskémupanství 
s nechutí; v bez
prostřední blíz
kosti města, v po
lovici bratislav
ského mostu přes 
Dunaj, stálo pak 
ještě vojsko ma
ďarskés dělya ku
lomety. Maďaři, 
donucení posléze 
stáhnout! SVl;; VV· 

jensKé sbory za 
demarkační čáru, 
snažilise českoslo
venské vládě ško
diti jinak. Roz
dmychali zejmé
na stávku želez
ničních a poštov
ních zaměstnan

ců na Slovensku, 
která měla v zemi 

PfUezd presidenta Wilsona k mírové konferenci do Pafíže 

(I4. prosince I9 I8). 

obnoviti opět chaos a anarchii. Tato stávka byla však, d{~?b~ta
vosti českých železničních zřízenctl, zlomena hned v :a~atcl;h. 

Poměrně rychlý postup okupace Slovens!m byl umoz,n~l1 t;m, 
že na počátku r. I9I9 byla vojenská moc ?esko~~oYensK~ vlady 
značně posílena návratem italskjch a francouzskych legu do vlastt. Hned 
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od uzavření příměří na bojištích naléhal dr. Beneš jak v Paříži 
tak v Rimě, aby československé legie byly neprodleně vypraveny 
domů, kde jich bylo svrchovaně zapotřebí jak k zlomení ně
meckého odboje, tak k obsazení Slovenska a k vypuzení Maďarů. 

Redttelé ("rada éty"") mírové konference: 
President fPi/son, G. C/emť11ceau. Lloyd George a Orlando. 

jeho naléhání však počalo býti činěno zadost teprve kolem vánoc 
r. 1918, kdy se vydaly první transporty z Italie a Francie na cestu 
do českých zemi. Ve Francii příčinou odkladu odjezdu bylo, že 
vůdčí vojenšti činitelé francouzští nechtěli propustiti Cecho
slováky bez dokonalé přípravy, k níž patřila především nová 
výzbroj, nové uniformy a reotganisace pluků, aby byly ve vlasti 
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vzorným příkladem; provedeni všeho toho si vyžádalo několika. 
týdnů času. V Italii pak k odkladu přispěla zmíněná již změna ve 
vrchním velení nad čsl. divisí, při niž generál Graziani byl vy
střídán generálem Piccionem. Legíe byly při svém návratu 
zahrnuty ovacemi a vděkem československého lidu za oběti,. 
které přinesly pro svobodu vlasti. Oddechu však pro ně nebylo. 
Italské legie projely bez zastávky českými zeměmi, aniž by jim 
bylo možno dovoliti jen krátkou návštěvu drahých, a byly diri
govány na Slovensko, kde se s úspěchem ujaly okupačního díla .. 
Byly rozptýleny ze značné části v drobné oddíly, které obsadily 
posléze demarkační čáru a střežily ji proti občasným útokům 
maďarských oddílů jakož i proti vyzvědačům a podloudníkům. 
Jejich postup narážel místy na maďarský odpor, který se nejsil;
něji projevil v okolí Bratislavy. Při tom se dobrovolníci neome
zili jen na vojenské úkoly, nýbrž působili ve svém styku a svými 
kulturními podniky na uvědomení slovenského lidu a k pronik
nutí myšlenky československé jednoty. 

Oddíly francouzských legií byly pak dislokovány v Čechácb 
a na Moravě na důležitých místech, aby tu čelily jednak bolše
vickému nebezpečí, jednak dokonaly upevnění československé 
moci v německých krajích. Zl. pluk obsadil ke konci ledna 1919 
Těšínsko) které se stalo předmětem prudkého sporu mezi Česko
slovenskou republikou a Polskem. Polsko 6ni10 si bez ohleduna 
československé historické a přirozené právo nároky na celé toto 
územf, které pro své uhelné bohatství mělo také veliký význam 
bospodářský. Proti svémocnému postupu polskému rozhodla se 
v druhé polovici ledna r. 1919 československá vláda, která pro 
zmatky na těšínském území nemohla dodávati uhlí spojenecké 
armádě na Balkáně, Těšínsko vojensky obsaditi. Dne Z3. ledna 
počala československá okupace Těšínska, která byla zastavena 
rozhodnutím Spojenců z 3. února 1919, jimž bylo Těšínsko až do 
konečné dohody na mírové konferenci rozděleno v část česko
slovenskou a v Část polskou. Spor o Těšínsleoj jenž zakalil, bohužel, 
na řadu let československo-polské vztahy, o nichž púvodně bylo 
možno očekáyati, že budou v zájmu obou států velmi přátelské, 
byl pak skoJ1čm teprl1e 2,f. června Ig20 j kdy konference spojenec-
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kých velevyslanců rozhodla těšínskou otázku definiti:vně. Toto 
rozhodnutí bylo kompromisní. Ceskoslovensk~ rep~bl1ka nepr~
razila sice se svv-mi nároky na celé Těšínsko v hlstonckých hram
cích, získala vš~k většinu jeho území (4100 km2 z celého rozsahu 
5 I 50km2), jehož nezbytně potřebovala, zejména uhelné pánve a že
lezničního spojení se Slovenskem. 

Leč tím boje o území Ceskoslovenské republiky nebyly skon
čeny. Na jaře r. I9I9 se, rozvinttl novj záPas o ,~l~vensko! Maďar:kem. 
Ceskoslovenská repubhka byla nucena zahaJItl prvm svou valku, 
aby obhájila svrchovanost nad slovenským územ~m. V, dr?-hé 
polovici března r. 1919 došlo v Maďarsku k novemu statmmu 
převratu, jímž byla nastolena ~ovětská vlád~ s ~élou I~u~e~ 
v čele. Bolševická vláda se pokUSIla s heslem svetove komumstlcke 
revoluce zachrániti nedí1nost předválečného uherského království 
a obnoviti jeho jednotu, když se to nepodařilo hr. Károlyimu 
s heslem demokratisace Uher. Pro své plány získala maďarská 
bolševická vláda i několik pobloudilých slovenských jednotlivců, 
kteří chtěli založiti slovenskou republiku a postaviti se nepřá
telsky proti Cechům. Záminkou k zahájení boje bylo, že česko
slovenské vojsko se svolením mírové konference obsadilo některá 
místa ležící za demarkační čarou, stanovenou maršálem Fochem 
25. listopadu 1918; československá vláda usilovala o změnu této 
demarkační čáry, poněvadž rozhraničení, jí provedené, nevyho
vovalo Ceskoslovensku z důvodů hospodářských, dopravních 
a národnostních. 

Boj rozpoutal se ke konci dubna r. 1919 a přesila maďarského 
vojska) posilovaná IJJad'a,rskjJJJ,a židovskjm ~.byvatelst~em SI~~eJ2s~.a} vpa,dla 
na slovenské území. ObranaSlovenska pnpadla predevs~m .1talskym 
a francouzským leaÍÍm, jimž velel nejprve generál PIccIone a od 
4. června 19'19 v hodnosti generalissima československé armády 
sympatický francouzský generá~ PelU. V prv~ím ná:::alu přek~a~ 
penÍ podařilo se maďarské přeslle po krv'1vych. bOJl~~ z,atla~lt1 
československé oddíly které se nemohly rovnatI nepriteh nejen 
početnost( ale i výzbrojí, ,a z~oc~ilo s; I:0s1éze dv0r:. t,řetin 
Slovenska; při tomto taže111 se jasne projevIla nedostatecna vo
jenská organisace Ceskoslovenské republiky i neschopnost ně-
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kterých italských důstojníků. Toto poučení bylo zaplaceno bo
lestnými ztrátami na životech i dočasným pošramocenim mezi
národní pověsti Ceskoslovenska. 

Válka ~)'la rozhodnuta lle prOSPěch CeskoJlovenské republik)! mergickjm 
zakroče/tím Spojenců) kteři 7. června 1919 nařídili bolševickému 

S aillf-Germain: 
Kallc!él republik)' Rakouské Karel Rmner podpisuje ID. Září I9I9 mírovou sm/olllm. 

N[aďarsku, hrozíce pochodem dohodových vojsk na Budapešť, za
staviti nepřátelství a 15. června oznámili Jak jemu, tak Cesko
slovensku hranice obou států, na nichž se dva dny před tím usnesla 
mírová konference. Tato h.ranice se v celku shodovala s hrani
cemi, vytčenými 25. listopadu 1918, a jen na některých místech 
byla pozměněna ve prospěch československý. Několik dní vzpírali 
se Maďaři vyhověti dohodovému ultimatu a podrobili se teprve 
16. června. Určiti podrobnější podmínky vyklizení Slovenska 
Maďary byl pověřen generál Pellé, který je sjednal 24. června pří
měřím bratislavskjlJJ. Dne 30. června počali Maďaři vyklízeti Slo· 
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vensko a 4. července 1919 byl jejich ústup Ze slovenského území 
skončen. Dodatečně pak bylo se svolením spojeneckých mocností 
obsazeno 14. srpna 1919 t. zv. bratislavské pt<edmostí. Touto akci se 
skončilo definitivně obsazení Slovenska československou vládou 
a tím také bylo dokonče11o osvoboZe11íslove!1Ského lidu Z mad'arské nadvládJ'. 

Týden po vypuknutí \rálky mezi Ceskoslovenskou republikou 
a bolševickým Maďarskem, 4. května 1919, vracel se do vlasti 
přes Italii generál M.R. Stefánik. Zvolil si k svému návratu vzduš
nou cestu, která ho předtím mnohokráte proslavila. Tentokráte 
však se nevyzpytateJný osud zachoval k němu nepřátelsky. Když 
se aeroplán vznášel již nad územím Slovenska, o jehož osvobození 
se Štefánik tolik zasloužil, zřítil se nenadále v plamenech u Vajnor 
k zemi, pohřbívaje ve svých troskách i tělo velkého slovenského 
l1fdiny. Nevýslovný smutek pokryl země československé, které 
přednímu svému bojovníkovi za svobodu zbudovaly na Bradlech 
monumentální náhrobek. 

Definitivní konec nesnázím a b~ji!m o území Ceskoslovemké republik] 
(mimo otázku tčšíns kou, která byla rozřešena dodatečně ve smyslu, 
naznačeném již výše) učinily mírové SIJt/OUry, které byly postupně 
uzavřeny s Německem (t. zv. mír versailleský), Německým Ra
kouskem (t. zv. mír Saint-Germaimký) a s I\faďarskem (t. zv. mír 
TriaJlOmJd). K mírovému jednání, které mělo provésti organisaci 
nové Evropy, dostavil se v polovici prosince 1918 do Paříže i pre
sident Spojených státú amerických \~Tilson, uvítán nadšeně fran
couzským lidem jako představitel země, která se o vítězství Francie 
a jejích demokratických zásad podstatně zasloužila. President 
\),7i1son spolu s ministerským předsedou francouzským Clemen
ceauem, ministerským předsedou Velké Britanie Lloydem Geor
gem a ministerským předsedou italským Orlandem vytvořil t. zv. 
"radu čtyř", v jejíž rukou spočívalo konečné rozhodnutí o všech 
mírových otázkách. Zástupci Ceskoslovenska (nejprve dr. Kramář 
a dr. Beneš, později dr. Beneš a Št. Osuský) zasedli jako zástupci 
spojeneckého státu a národa po bok vitězných mocností. 

Z mírového jednání v]šla CeskoslovetZská republika vítězně. ./lfimo 
T ěšimko h]1y jí všúde přiznállJ' bistorické hranice Cech) Morary a Slezska) 
které byly na několika málo mistecb zlepšeny; ku prospěchu bylo, 
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že o hranicích Ceskoslovenska bylo zásadně rozhodnuto již před 
sjednánim mírovýcb smlu\'. V mírové smlouvě s republikánským 
Německem, která byla jeho zástupcúm odevzdána 7. května 19 I 9 
v témže zrcadlovém sále versailleského úm ku, v němž r. 187 I 
byl pruský král Vilém 1. pro
hlášen německým císařem, a 
podepsána 28. 'června 1919, 
byly Ceskoslovenské repu
blice nejen zaručeny histo
rické hranice, nýbrž přiřče
no i území prusl~ého Hlttčí12-
sk.a j které bylo osídleno t. zv. 
"Moravci'< Versailleský mír 
učinil také definitivní konec ně
!JJeckým snahám a nad~jím od
'trhnottti o d čes kos lO1Je11Ského státt! 
pohraniční německá území jako 
provincie lVěmeckého Rakouska. 
Tato porážka neoprávně-

Zámek TriaflúJi. 

ných německých aspirací byla pak dovršena mirovým jednáním 
s republikou Rakouskou, které počalo začátkem června r. 1919' Zá
stupci Rakouské republiky se pokusili sice zvláštním pamětním 
spisem pohnouti Spojence k tomu, aby o příslušnosti německých 
krajů v Cechách, na Moravě a ve Slezsku bylo rozhodnuto hlaso
váním lidu, ale marně. Ceskoslovenská rep~blika se zavázala jen 
k ochraně národnostních menšin a mírem Saint-Germainskvm . , 
jenž byl podepsán 10. záři I9I9, byly jí také proti Rakouské re-
publice přiřčeny historické hranice, které byly zlepšeny na dvou 
místech připojením Vitorazska (s velkým pohraničním nádražím, 
dnes Ceské Velenice) a Valticka na řece Dyji k Ceskoslovensku. 
V souvislosti s podepsáním míru Versailleského a Saint-Germain
ského došlo k úplné likvidaci odbojného hnuti Němců českých 
zemí, které našlo dočasný útulek jednak v Německu, jednak 
v Rakouské republice. Konečně pak mirem Tri~nonským, který 
byl podepsán až 4. června 1920, byly defjnitivněstanoveny hranice 
mezi Ceskoslovenskou republikou a Maďarskem, jak byly vyme-
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zeny mírovou konferencí již v červnu r. 1919' itdaďarské nadijf 
na zachování integrity uherského království bly zcela pohřbeny. 

Těmito mírovými smlouvami, které přinesly Ceskoslovensku 
i jiné výhody a ovšem také některé závazky, bylo definitivně 
zpečetěno vítězství československého odboje. To, co se mnohým na 
počátku světové války zdálo bláhovou utopií, stalo se nyní nezvra
titelnou skutečnosti. Ceskoslovenská republika o rozsahu 14°.000 

km2 a s 13,600.000 obyvateli vstoupila v život jako důležitý či
nitel nové Evropy, vyšlé z demokratických principů. Bylo ne
výslovným štěstím československého národa, že veliká dějinná 
chvíle, která tak pronikavě změnila mapu střední Evropy, dala 
mu také velkého vůdce, jenž organisoval revoluční vůli česko
slovenského národa a přivedl ji revolučními činy k rozhodnému, 
netušenému vítězství. A nemenším štěstím československého ná
roda bylo také, že přízeň osudu mu dopřála, aby Masaryk-Osvo
boditelJ jehož jménu budou žehnati všechna příští pokolení našeho 
národa, řídil mladou republiku v nejtěžších letech popřevrato
vých, kdy nesčetná nebezpečí ohrožovala těžce získanou česko
slovenskou svobodu. 
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92 4. 
Aš, město v Čechách 514, II39. 
Attigny, město ve Francii, dočasná garnisona 

22. čsl. pluku 848, 892, 1006. 
Auberive, město ve Francii 646, 650' 
Aubigny, město ve Francii 418. 
Avaři 16, 17, 18. 
Averescu, rumunský generál 575. 
A vezzano, město v Italii, garnisona čsl. domo

braneckých praporů I I 3 I. 

Babenberkové, rakouská dynastie 42. 
Baden, město u Vídně I077. 
Badoglio, ital. generál 910. 
Baďura, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 905. 
Bagdad, město v·lraku 550, 551, 982. 
Bachmač, město v Rusku 9°1., 903, 10°9; boj 

čsl. armády s Němci 902, 1009. 
Bajkalské jezero 97I. 
Balbín Bohuslav, čes. spisovatel 144, 157, 163. 
Balfour A. J., angl. min. zahran. věcí 990, 

IOIS, 1019, I020, 1021, II 50; připojení 

k franc. deklaraci z 29. VI. 1918 o čsl. od
boji 990; angl. deklarace z 9. VIII. 1918 
(uznání "Čsl. nár. rady") IOI8-Zl; dopis 
E. Benešovi (z 3. VI. 1918) 1018. 

Balkánský poloostrov (Balkán) 12, 23, 83, 202, 
226, 227, 246, 525, 1043, 1082; b. války 
(1912/3) 229, 23 2, 233, 272 , 334. 38~, 166; 
b. otázka 779; zhroucení b. fronty Ustred
nich mocností I043-4, 1048, lIZS. 

Baltické moře 42, 152. 
Baltimore, město v Americe IOI4. 
Banér; švédský vojevůdce IZ4, 126. 
Baráček P., účastník čsl. zahran. odboje 398, 

549, 678. 
Bartoš B., čes. malíř, účastník čsl. odboje v Ita

Iii 859, 861, 867, 868, 869; obraz "Za svo
bodu" 86I. 

Bartoš Jos., účastník čsl. odboje v Rusku 32!. 
Bartošek, pracovník "Volné myšlenky" 446. 
Basilej, město ve Švýcařich 4°9; koncil 80, 

81. 
Bass E., čes. spisovatel 663. 
Bavory (-sko) 17,41, 144, 149, 150, II33; bav. 

strana v Čechách (1526) 85-6. 
Baxa K., čes. poslanec 677. 
Bayonne, město ve Francii, garnisona čes. 

setniny "Nazdar" 355, 356, 357, 358, 418, 
425, 839; příjezd čes. dobrovolníků 355; 

II 

organisace a výcvik setniny "Nazdar" 355 
až 356; slavnost odevzdání praporu setnině 
"Nazdar" 356-8; odjezd setniny "Nazdar" 
na bojiště 358; čes. dobrovolníci z Anglie 
a ze Švýcar 358,364,366. 

Beck, baron, předseda rak. vlády 807. 
Bedřich habsburský, arciv. rak., nejv. velitel 

rak.-uh. armády za svět. války 291, 292, 308, 
395,428,44°,451, 653. 

Bedřich Hohenzollern 5 1. 

Bedřich, kurfiřt falcký a král. čes. 102, 104, 106, 
I09, 120, 122; volba čes. králem 102. 

Bechyně R., čes. poslanec 814, 1034. 
Bela IV., král uherský 42. 
Béla Kun, bolševický vládce Maďarska II90. 
Bělehrad, hlav. město Srbska 238, 248, 251, 

252,25 6,259,262, 303, 524, 544, II83; rak.
uh. vyslanec 346; bombardování 262; pád 
524, 544· 

Bělehrádek Fr., účastník domácího odboje 398. 
Belfort, pevnost ve Francii 426. 
Belgičané 355, 424. 
Belgie 263, 266, 270, 281, 518, 620, 686, 779, 

780, 989, 1043, I061, 1°71, II 34, II 39; po
rušení neutrality Německem 263, 266, 270 .. 

Bella M., slovenský politik 1I19, 1148; pro
hlášení v I. schůzi revolučního "Národ. 
shromáždění čsl." II48. 

Belloy en Santerre, ves ve Francii (na Sommě) 
566, 650; boj čes. dobrovolníků 566. 

Bělkovič, rus. generál 7 I 5 . 
Benátky, město v Italii 99, 120, 390; Benátsko 

85°· 
Benckendorf A. Ch., rus. vyslanec v Londýně 

7°1. 
Benedikt XV., papež 779, 1127; mírová nota 

779-80. 
Beneš Ed., gen. sekretář "Čs!. nár. rady" v Pa

říži 280,344,362,389,39°,392-8,4°9,410, 
412,426,442,443,5°0,512-8,549,553-5, 
55 8- 60, 567, 568, 620, 621, 667, 698, 703, 
748,768,819,821,824,827- 8,83°,83 1,834, 
835,847,852-5,862-4,87°,9°8,912,916, 
919, 920, 922, 978-80, 982, 985, 990, 992, 
994, 1°°5-6, IOIS,-ZO, I033, I049-54, 
1056, 1058, 106" I068-9, I084, I086-7, 
1090, 1°92, II34, II38, II 40, II45, II49, 
1I50, II75, II 8,-4, II87, II92; studie 
v Paříži 344; účast na .domácím odboji 
(v "Maffii") ,89, 390, 394, 395, 5 I,; zájezdy 
do Švýcar 392-3, 412; odchod za hranice 
397, 514; pomoc franc. přátel 516-7; "La 
Nation Tcheque" 409, 442; "Zničte Ra
kousko-Uhersko" (spis) 553, 854; gen. se-
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kretář "Čsl. nár. rady" v Paříži 558 (v. t.); 
projev Dohody ° osvobození čechoslováků 
(z 10. I. 1917) 620-2; poselství do Prahv 
667, 1033-4, 1052; jednání o zřízení čsL 
ar:nády ve Francii 827-35, 863; jednání 
s Ital. vládou o vydání čsl. zajatců 828, 864, 
916 ; jednání v Londýně 828, 8,0, 1018-21, 
1 ° 5 o; organisace čsl. vojska ve Francii 836 
až 848; v Římě 853-5, 862, 870, 908, 912 ; 
iednán~ o zřízení čsl. armády v ItaIii 855,862, 
864; zrizení čsl. pracovních oddílú v ltaIii 
864, 912-5; římský kongres 920; jednání 
o polit. uznání "Čsl. nár. rady" Francií 
979-82, 99°; odevzdání praporu 21. čsl. 
pluku v Darney 982,985; přehlídka čsl. bri
gády v Hauvinné 1005-6; britská dekla
race (9. VIII. 1918) 1018-21, 1°49; uznání 
"Čsl. nár. rady" Japonskem I049-50; 
s~louva s Francií (28. IX. 1918) 105°-I; 
prípravy k utvoření čsl. zatímní vlády I051 
až I053, I054; cesta do Italie (X. 1918) 
1°52-3; utvoření čsl. zatímní vládv I056 až 
1058 ; čsl. min. zahran. věcí 10°5,1056, I086, 
II38, II49; schůze s čes. delegací v Ženevě 
1063, 1084, 1086-92 , 1140, II 50; l\1:asary
kova deklarace čsl. nezávislosti I069; dojem 
po uzavření příměří (II. XI. 1918) II 34-6 . 
účast na mezispojenecké konferenci (4. XI: 
1918) II3 8-9; jednání se Spojenci o Slo
ve?sk~ II 83-4 ; o návrat čsl. legií II87; na 
mlrove konferenci II9 2 • 

Ber;.eš V., účastník čsl. zahran. odboje v Ame
nce 5II , 51 2, 514, 549, 608, 6°9, 6II, 616, 
824, IOII. 

Benešov, město v Čechách II56. 
Benešová Hana, choť Beneše Ed. 396,45 2 • 

Bergen, přístav v Norsku 703. . 
Bcrchtold L., rak.-uh. min. zahran. věd 240, 

'243, 246, 247, 2)0, 252, 256, 260,262, 266, 
267,3 83,435. 

Berlín, hlav. město Německa 134, 135, 176, 
227, 228, 237, 241, 242, 248, 256, 262, 26" 
264, 266, 267, 268, 276, 279, 294, 389, 401, 
508, 51°, 550, 618, 6,8, 640, 779, 982, 987, 
. I042, 1054, II69; kongres (1878) 202; pro
Jev~ pro válku 268; výroba poplašných 
zprav 294. 

Bern, hlav. město ve Švýcařích 366, 404, 409, 
~ 1086; čes. kolonie 366. 

Bernard, dobrovolník setniny "Nazdar" 416, 
42 5. 

Bernolák Ant., slovenský spisovatel 178, 179. 
Berns~orff J. H., něm. vyslanec v Americe 507, 

509, 638. 

JIl 

Berthelot Ph., úředník franc. min. zalrran. věcí 
698, 82 I, 979, 1056; prohlášení o Rak.-Uh. 
(ze 14- X. 1918) 1°56. 

Bethlen Gábor, kníže sedmihradský 104, IlO, 
I II, II9, 126. 

Bethmann-Hollweg, něm. kancléř 242, 26" 
264, 266, 319, 618, 781, 782. 

Betka, čes. důstojník 1II4. 
Beust, rak. kancléř 198. 
Bezdíček K., praporečník setniny "Nazdar" 

,58, 425. 
Bezruč P., čes. spisovatel 213, 291, 292, 543, 

950; vězněn 543. 
Bibienna, ital. zajatecký tábor 85 8. 
Bibikov, rus. vyslanec 518. 
Bienerth R, polic. úředník pražský lIlO. 

Bílá hora 93, I06, II o, 145, 149, 350, 1140; 
následky bitvy (1620) IlO d., 1I5, 118, 129, 
144,145,149,153; kostel P. Marie 106; re
miniscence za svět. války 350; manifestace 
(3· XI. 1918) 1140. 

Bilinski L., rak.-uh. min. financí 243, 244. 
Biskajský záliv 355. 
B!smarc.k 0.: něm .. kancléř 194, 202, 224, 226. 
BISSOlatl L., Ital. mm. 854, 925, 929. 
Bláha S., důstojník čsl. vojska ve Francii 843. 
Blaho P., slovenský poslanec, účastník dom. 

odboje 219,397, 810, II 77. 
Blahoslav, biskup Jednoty bratrské 75 6. 
Blanka z Valois, choť Karla IV. 59. 
Bleyleben, morav. místodržitel 44 1 • 

Bobrujsk, město v Rusku, garnisona "Čsl. 
brigády" 748, 759. 

"Bohemia", něm. list pražský 396, 546. 
Bojové, keltský kmen 8, I I. 

Boleslav 1., čes. kníže 33, 34. 
Boleslav II., čes. kníže 34, 36. 
Boleslav III., čes. kníže 36. 
Boleslav Chrabrý, král polský 35-8, 45; plán 

českopolské říše 36-7. 
Bolevec u Plz~ě, továrna na střelivo 803. 
Bor, město v Cechách I030. 
Bordeaux, město ve Francii 835. 
Borek V., redaktor 446 . 
Borghese, ital. prof. 854. 
Borgo, město v již. Tyrolsku 872 • 

Bořil J., účastník čsl. odboje v ltalii 855, 
859· 

Borispol, město v Rusku, čsl. voj. tábor 70 8, 
75°, 759; Masaryk 750. 

Bořivoj, čes. kníže 2" 29, 30, 32 • 

Boroevič, rak.-uh. generál 623. 
Borský L., účastník čsl. zahran. odboje 1057. 
Borzeczyn, ves v Haliči 33 8. 
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Bosna 202, 223, 228, 230-6, 244; okupace 
a anexe Rak.-Uherskem 202, 228; tajné 
spolky protirak. 230 d., 2.36. 

Boston, město v Americe 1014. 
Bouček V., pražský advokát 313, 389, II42. 
Bouquoy, habsb. vojevůdce 100, 105, 106. 
Bourguignon, franc. důstojník v čsl. vojsku 

ve Francii 843. 
Bowl'ing J., angl. spisovatel 363. 
Boy-Ed, něm. diplomat v Americe 508. 
Božinov (Plesinger) M., účastník čsl. zahran. 

odboje 398,412, 557, 678, 852, 862, II53. 
"Bohmenvaldgau". V.: ČS!. republika (něm. 

odboj). 
Brabec ]., čes. politik 1936. 

-Brandýs n. L., město v Cechách I I 32. 
Braniborsko 46, 50, ) I, 82,. 
Bratislava (Pl'ešpurk), město na Slovensku 42, 

II22, II79, II85, II86, II88; sídlo Šrobá
rovy vlády II86; příměří s Maďarskem (VI. 
1919) II9I; předmostí II92. 

Brauner Fr., čes. politik 183, 184. 
Brázda O., čes. malíř, účastnik čsl. zabran. 

odboje v ltalii 852,925. 
Breitenfeld, ves v Sasku 121 (bitva r. r63I). 
Brenta, řeka v Italii 872. 
Brest Litevský, město v Rusku 879, 881, 882, 

890, 897, 905, 963, 968, 1024, r027; jednání 
o mír (I9I7/8) 879, 881, IOz4, 1026. 

Breško-Breškovskaja K., rus. socialistka 707. 
Břetislav L, čes. kníže 38. 
Břetislav II., čes. kníže 23. 
Březina O., čes. spisovatel 213. 
Březovský ]. L., dobrovolník v setnině "Na

zdar" 361. 
Břežany, město v Haliči 686, 714, 715, 722, 

723, 737, 73 8. 
Briand A., předseda franc. vlády 555, 556, 

557, 640, 698, 702, II 5 I; polit. rozhovor 
s Masarykem (II~ 1916) 555-6, 702; vsu
nutí zmínky o Cechoslovácích do prohlá
šení Dohody (z IO. I. 1917) 698. 

Britanie Velká 638, 1018, 1020. V.: Anglie. 
Brixen, město v Tyrolsku 190, 455. 
Brno, hl. město Moravy 175, 184, 275, 307, 

769, 1025, III8, II7I, 1172, II74; sokol. 
slet (1914) 275, I II8 ; Němci 428, I II8, 1171 ; 
dělnická stávka 1025; převrat III8-9. 

Brod Německý, město "Čechách 79. 
Brody, město v Haliči 334. 
Broumov, město v Čechách 97. 
Brož A., účastník čsl. odboje v Anglií 363, 

4IO, 561, 768. _ 
Bruk nad _Murou, město ve Styrsku 1140. 

IV 

Brunhildina posice (něm.) na západním bo
jišti 999.', 

Brusilov A. A., rus. generál 48:/., 498, 550, U8, 
585,586,714,715,716,737,745,758; "Ces. 
družina" ("Čs!. brigáda") 482, 498, 715, 
737; ofensiva (1916) 550, 585-6, 589-9°, 
624, 63 I; pamětní spis o ústrcích čsl. a slo
vanských zajatců 578-84. 

Brusnice, potok u Prahy 28. 
Bryce .I., angl. vyslanec 365. 
Bubník, policej. komisař pražský 1°96. 
Budapešť (pešť), hlav. město Uber 181, 237, 

239,276,52°,987,1025,1°9°, 1122, 1176, 
II9I; revoluce (1918) II76. 

Budeč, hrad u Prahy 29. 
Budějovice České, město v Čechách I05, 210, 

1153, II55. 
Budínský ]., čes. politik 1036. 
(z) Budova, Václav Budovec, čes. politik IlO. 

Budyšínsko 39, 40. 
Bug, řeka v Rusku 34. 
Buchanan G. W., angl. vyslanec v Rusku 708. 
Bukarešt, hlav. město Rumunska 618. 
Bukovina 288,299,457,460, 585, 586. 
Bulharsko 24, 313, 368, 377, 464, 496, 513, 

523, 524, 575, 618, 881, 1043, 1044. 1047, 
1054; účaSt ve svčt. válce ,68, 496, 518, 
523-4; porážka I04,-4, 1047, 1054. 

Bulín, člen "Národ. výboru morav." III8. 
Burčak F. S., kyjevský starosta 568. 
Burian E., čes. delegát na social. konf. ve Stok

holmu 769. 
Burian 1., rak.-uh. min. zabran. věcí 436, 618, 

946, I04" IOS5, 1094. 
Buříval Fr., čes. poslanec 452, 8rz, 813, 1060. 
ButIer, habsb. důstojník 124. 
Butter O., účastník dom. odboje 398. 
Buxton N., angl. politik 698. 
byzantská říše 19, 24. 

Cabrinovič, anarchista 235. 
Cadorna L., ital. generál, velitel ital. armády 

522 , 65 I, 874. 
Canburg, hrad v Čechách 18. 
Caporetto (Kobarid), město na Soči 652, 78" 

870, 871, 1°41; porážka ital. armády (1917) 
652, 783, 817, 870-2, 875, 892, 908, 910. 

Capri, ital. ostrov 707. 
Capua Vetere (Santa Maria), ital. zajar. tábor 

858,859,860,862; čsl. revoluční zajatecká 
organisace 858-9, 86o; zřízení "Čes. do
brovol sboru" 859 (v. t.). V.: Padula. 

Caraffa K., pap. nuncius lIj. 

Carducci, ital. básník 850. 
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Carency, ves ve Francii 420. 
Cařihrad, město v Turecku 19, 20, 83, I04, 

226, 550. 
Carini, ital. zajat. tábor 858. 
Carské Selo 634. 
Carzano, město v již. Tyrolsku 872, 874, 875; 

carzanská akce 872-6; Carzanci 910; V.: 
Pivko. 

Castelnau, franc. generál 426, 848. 
Cazalet, franc. podpluk., předseda Unie frane. 
gymnastů 841; přednáška o čsl. národu 
v Cognacu 841. 

Cecil R., angl. min. blokády 516, 830, 1019. 
Cecová, ves v Haliči (v oblasti zborovského 

bojiště) 720, 73 I. 
Cedar Rapids, město v Americe 609, 61I, 612. 
Cejp, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 332, 

474,475, 476, 568. 
Cesarini Julián, kardinál 79. 
Cidlina, řeka v Čechách 15, 3 I. 
Cima Tre Pezzi, místo působiště čsl. výzvěd

číků v Italii 936. 
Císař Jar., účastník čsl. zahran. odboje v Ame-

rice 5I2., 549, 616. 
Citovič N. M., rektor kyjev. univ. 688. 
Citta Ducale, ital. zajat. tábor 85 8. 
Clam-Martinic J., předseda rak. vlády 599, 

622, 653, 665, 666, 677, 678, 680, 8°4, 808, 
1083; prohlášení čes. poslanců (30. V. 1917) 
677-8, 68o; prohlášení věrnosti Habsbur
kům 1083. 

Clemenceau G., předseda franc. vlády 8,0, 
831,832,834,892,893,920,946,979, IOI7, 
I042, 1I5°, II 84, II92; uveřejnění listu cí
saře Karla 1. 893, 920, 946, 1017. 

Clément-Simon, frane. vyslanec v Čsl. R .. I I 5 I. 
Cleveland, město v Americe 373, 374, 500, 

5Il, 6rr, 612, 824, 825, IOI4; schůze čsl. 
revolučních organisací (III. 1915) 373-4, 
500, 501, 502, 5°4; "cl. dohoda" 5rr-2; 
čsl. bazar 6 II ; čsl. dobrovolníci do čsl. ar
mády ve Francii 824, 825. 

Cognac, město ve Francii, garnisona 21. čsl. 
pluku 826, 835, 838, 839, 841, 843, 845, 847, 
848, 982, I006; organisace 21. čsl. pluku 
835, 83 8-48 ; organisace 2.3. čsl. pl. 848, 
I006. 

Col d'Echelle, místo činnosti čsl. výzvědčíků 
v Italii 936. 

Col del Rosso, misto činnosti čsl. výzvědčíků 
v Italii 936. 

Colet, frane. major v Cizin. legii 42 3. 
Colloredo, habsb. důstojník 12.4. 
Colonna kníže, starosta Říma 92.6. 

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 76. \' 

Comn;andini, ital. min. propagandy 852, 853' 
Complěgne, město ye Francii 566, 847. 
Conci, ital. poslanec 950. 
"Corriere della Sera", ital. list 854. 
Cot, franc. plukovník v Cizin. legii 420. 
Coudenhove M., místodržitel král. čes. 440, 

461, 1025, 1040, 1°98, II09, lIlO; odjezd 
do Vídně (28. X. 1918) 1°98; zatčen a od
straněn II09-IO. 

Crane Ch. R., amer. politik IOI3, 1014, 1017. 
Crane R., sekretář Lansingův 1014. 
Crkal V., účastník čsl. zahran. odboje ve Fran

cii 378, 404, 549, 592.. 
Croix de la Chapogniěre, ves ve Francii (u Vou

giers) IOO2" 1003. 
Cromwell, angl. státník 132. 
Cunhingham Th., angl. voj. zástupce v Čsl. R. 

IIp. 
Curych, město ve Švýcařích ,66,392,400,415, 

45 1,454,549; čes. kolonie 366, 400, 415; 
schůzka Masarykova s Benešem (II. 19 1 5) 
392-3; čes. spolek "Sv. Čech" 415; Masa
rykova řeč o Husovi (4. VII. 1915) 415, 451. 

Cvjetié Fr., chorvat. žurnalista 412. 
Cyril sv. 20. 
Czernin Ot., rak.-uh. min. zahran. věcí 599, 

622.,653-5,665,737. 766- 8, 771, 775, 779, 
782-5,808, 881-2, 884, 889, 892, 93 8-9, 
946, 10°9, 1024-5, 1027; social. konf. ve 
Štokholmu 766-7, 768, 775; obavy z kata
strofy rak.-uh. monarchie 655, 766, 1024; 
odpověď na 14 bodů Wilsonových 784; jed
nání v Brestu Lit. 881-2, 1024-5, I027; 
program sebeurčení národů 881-2, 884, 886, 
889; odhalení Clemenceauovo 892-3, 946 ; 
Německo 892; útok na čes. politiky 93 8-9, 
946, 10°9; V.: Masaryk. 

Čapek]., účastník čsl. voj. odboje v Italii 85 8, 
859, 861, 914, 929; organisátor čsl. revo
lu~ní org. v Capua Vetere 858-9; starosta 
"Ces. dobrovol. sbotu" v Italii 859; smrt 
92 9. 

Čapek Jos., předseda výboru čes. kolonie v Pa
říži 346, 377-

Čapek T., pres. "Evrop. banky" v N. Yorku 
549, 616; kniha "Čechy pod despocií Habs
burků" 616. 

"Čas", čes. list 281,313,412, 4jI, 452. 
čá,:;lavský ~něm (1421) 7I. 
"Casopis Ceského lIiusea" 173. 
Čeček St., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

33 2, 33 8, 482, 549, 568, 719, 721, 723, 724, 
744, 9°2, 905, 960, 964, 966, 967, 969, 970, 
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972,974; rozvědka (2j. XII. I9Iv1) ~?8-9: 
478; velitel 5. roty "Čes. DruzIny 48:, 
u Zborova 719, 721, 723, 7.24; u BacJ;-ma~e 
9°2; velitel 4. pl. 90j; velitel (general) dI
vise 972. 

čech, praotec 7, 8, 27. 
Čech Sv., čes. spisovatel 213, 304, 4j4, 660. 
čechoslovák" čes. list v Rusku (v Petro-

" hradě) 320,487,492,498,499, 571, 59~, 70~: 
747, 748, 7jI, 76o; založení 48]; cl. pn 
Masarykově příjezdu do R. ,704; cl. po Ma
sar. okružní cestě po čsl. VOjsku 75I-~. v 

"Čechoslovan", čes. list v Rusku (v Kyjeve) 
315, 320,487, 5°0,549, 571, 572, 595· 

Čechové, kmen 7,8,15,23,26,28,29,3°,31, 
35; státotvornost 28,3 1,35, . 

čechové, národ 13, 15, 26, 35,44,47, jI, 52, 
54, 56- 66, 68, 71, 76, 79-81 , 98, 99, I05, 
II9, 128, 141, 145, 151-3, 157, 159, 160, 
167-8, 171-2, 174, 176-9, 181, 183-4, 
189-95, 198-200, 202-5, 207-9, 213, 
215-9, 227-9, 238, 240, 270-2, 27j-7, 
279,291-7,3°0,3°2-8,310-4,317-22, 
325-6, 328-9, 33 2-4, 337, 34I-j, 350, 
354-7,363-4, 376, 378, 380, 383-6, 389, 
400, 402, 404-5, 4°9-10, 412, 415-6, 
431-2, 436, 438-42, 444--6, 459-61, 
463-4,474-5,478,49°,494, 502, 5°4--6, 
5IO, 51 2-3, 518, 520, 533,542--3,545-51, 
558-9,561-2,566,573,579,588,592,599, 
601-7, 616, 620--3, 655--6, 659, 660, 662 
až 681,684,696,698,736,741-3,749, 75 0, 
755, 765, 768, 771-5, 797-8, 801, 8°4, 
806, 809, 8IO, 812-3, 816-8, 8)2, 837-8, 
840- 1,849,850,85 2,873-4,882,884,886, 
888, 890, 899, 933, 93 8-9, 944, 948-9, 
953-5, 989, 992, 1°30, I032, 1038, I045, 
1059, 1066, 1070, 1076-8, 1080, 1082-3, 
1085, III9, II 20, II25, lvI4~, II7~, II82: 
utvoření 26,31,35,45; krestanstvI29, 30 , 

nár. uvědomení 56, 58, 59, 63-5, 71- 2, 
74-6, 84, 144, 157, 163, 167, 1.68, 171, 172, 
177, 203, 210, 2II, 212, 228; Jazyk 13, 57, 
60, 64, 65, 75-6, 84, 167, 168, 171, 172, 
177,178,2°3,2°9,213; nářečí 15; posta
vení v čes. státě 43, 47, 48, 5 Id., 56 d., 59, 
60, 61, 63, 65, 74-6, 84, 143, 144; šlechta 
44, 50, 56, 57, 58,64,65,66,68,70, 7.2, 85, 
90, 91, 101, 157, 160, 169, 183, 191; lid sel
ský 57, 65, 66, 68, 144, 150, 160, 165, 167, 
215; lid městský 65,66,68,90,144,160; 
proměna života kult., společen. a hospod. 
48, 52 d.; vliv román. kultury 59, 60 d.; 
osudnost volby Habsburků 86-9°, 145; 

VI 

boj za nábož. svobodu 93 d.; protih~bsb. 
odboj (1618) 97 d.; pob~loh. {5ermamsace 
II 6, 143-4; následky bItvy beloh:;r. 138; 
140 d. ; historické právo I F, 181; pnrozene 
právo 181, 185, 186, 216, 677, 678, ~79: 
nár. obrození 157 ·d., 175 d.; demokra~Icky 
rys 160, 198, 318; novodobá germamsace 
163, 166; slovanské uvědomení 71-2, 136, 
163, 172, 184, 185, 186, 295, 322, 33 1, 44!; 
rusofilství 172,173,195,318,320,326; polit; 
uvědomení 168, 171, 177, 181; novodobe 
básnictví a věda 168, 171 d., 204, 381; obro
zení osvětové a hospodářské 161 d., 175 d.; 
liter. rozdvojení se Slováky 177-9, 181; 
novodobý program polit. I~I, 183; .191; 
revoluce (1848) 183 d.; pronasledovam (po 
r. 1848) 186 d., 189 d., 193, 197 d., 200. d., 
206; úřední germanisace 190, 459; stato
právní program 190 d., 195, 200, 203, 2I?, 
460, 601, 604; vzrůst (po r. 1860) 191 d.; 
rakousko - uherský dualismus 194 d., 322, 
6770 68o-I; boj pro~i .vídni (po r. 1867) 
195 d.; polit. styky s CIZInOU 194, 195, 2II, 
488; srpnová deklara~e (1868) 196; protest 
proti znásilnění FranCIe (1870) 198-9, 88~, 
980,985,987; čl. fundamentální 200; POSI~ 
tivnípolitika 203 d. ;punktace(I890) 205-6, 
rozvoj osvětový a hospod. (v 2. pol. XIX. 
stol.) 191 d., 203 d., 209 d., 212 vd, :15 d.; 
vystěhovalectví 215, 368-9; vsenemecke 
plány 226-7; balkánské války 2.29. V,.: 
český stát. - Politické stramctvI: dVOJI 
polit. proud (po r. 1848), národ.-liberál. a 
radikální 183, 186, 189; roztříštění I(odl? 
třídních zájmů 216-7; strana staroceska 
(národní) 191, 200, 202, 20}' 2;7, 460, 601, 
604, I034; strana mladoceska (svobodo
mvslná) 191, 200, 202, 206, 207, 216, 302, 
3;3, 453, 601, 6°4, 605, 664, 673, 676, 802, 
814,815,816; strana agrární 207, 216, 4II, 
461, 601, 6°4, 605, 676, 8°5, 807, 815, 816, 
I034, II44; strana nár. sociální 216, 21 7, 
304, 305, 3°8,452,453, 601, 60~, 675; 676, 
805, 806, 814, 815, 816, 817 (zmeva. na~vu), 
1°34,1144; stranasociálně-demokrat1cka 207, 
210, 216, 217, 390, 394, 412, 45'3, 461, 601. 
604, 605, 768, 769, 770, 771, 777, 803, 807: 
813,814,817, I034, II44; stranapokrokova 
(realistická) 217, 390, 601: 605: 8~6, 814, 
816, 1034, II44; strana statopravne-pokro
ková 217,3°4,313,544, 601, ~~5, 678, 806, 
814,816; strana křesťansko-socla~ní 217, 604, 
605' strana katolická na Morave 605, 1034, 
1144; st~ana konservativního velkostatku 
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217; strana lidově pokroková (moravská) 
605,806,814,816; strana státoprávně-demo
kratická 816, 954, I034, II 44. - Světová 
válka. Všeobecně: atentát na arciv. Frant. 
Ferd. 238, 271, 343; německo-mad. běsnění 
proti Srbům 238-9; poměry na poč. války 
279 d., 288; mobilisace 281-4, 291, 294, 
295-7; domobranecké prohlídky 283, 429 
až 30, 439-40, 532, 797; inflace 284, 534, 
798 ; válečné půjčky 430, 431-2, 532-3, 
534,797-8 ; nezaměstnanost 285,288; po
měry školské 286-8, 432-3, 454, 456, 542, 
543; ženy 288, 430-1 ; vystěhovalci (uprch
líci) 288, 291, 428; česko-polské komitéty 
291 ; poplašné zprávy 294-5; ruské mani
festy 301, 302, 305, 451; Čechové zahra
niční 313, 314, 374, 379, 393,4°°,445, 505, 
506, 55 2, 55 8, 559, 693 (v. Anglie, Francie, 
Italie, Rusko, Spojené státy americké); vtip 
za války 277, 386; polští židé 288, 428-9; 
rekvisice zvonů 798 ; šlechta 460, ro83 ; letní 
čas 533; špaň. chřipka 790; porážka Ruska 
u Gorlice 457-8; průlom rak.-uh. fronty 
u Lucku (1916) 550. V.: rakousko-uherská 
říše. Poměry hmotné: vyživovací příspěvky 
283,431,534,791 ; nouzové peníze 284,533; 
drahota 284-5, 288,426 d., 437, 795, I023; 
nedostatek potravin 284-5, 433 d., 436 d., 
528 d., 786-97, I023 d., I058-9; maximální 
ceny 284, 435, 53 6 ; obecní aprovisace 285 
až 286, 437-8; batohové zásobování 286, 
791, 793 d., 1°5 8 ; keťasové 286, 428-9, 
532, 791, 792, I024; podvýživa 284, 288, 
437, 790, 791, 798, 1023; rekvisice a soupisy 
potravin 287, 433, 43 6, 529, 534 d.; úřední 
příděl potravin 434,437-8,528 d.; Válečný 
obilní ústav 434, 436,535, 1059; chlebenky 
434, 437; mlecí výkazy 434; bezmasé dni 
530; čes. venkov 536 d., 719 d.; výměnný 
obchod 791 d.; "Čes. srdce" 798 (v. t.); 
Zem. hospodářská rada v Praze 1039, ro60. 
Persekuce: pronásledování 276, 291, 297, 
304 d., 308 d., 386, 389, 440 d., 442 d., 446 d., 
45 1 d., 456-7,513 d., 542 d., 602, 654, 669, 
769; voj. diktatura 291, 292-3, 389,44° d., 
45 6, 55I; váleč. dohlédací úřad 292-3,307, 
388,452 ; tresty pro ruské manifesty 306 d., 
812; popravy 297, 308-9, 401, 441, 5°5; 
vynucené rak. projevy a pěstění rak. ducha 
43 2-3,460 d., 461-3,602-4; zařaďování 
čes. vojáků do oddílů něm. a maď. 441; 
internační tábory 446-7, 456; persekuce 
tisku a literatury 304-5, 452 d., 542, 543, 
602, 666; zákaz slovan. barev 4,5-6; něm.-

Vll 

mad. plány po Godici 458 d.; album "vele
zrádců" 548-9; proces Živnost. banky 
544-5; proces Kramářův 545 d. (v. t.); 
"český" kurs Karla I. 598--9, 653, 665; 
dislokace jinonárod. vojáků mezi čes. obyv. 
801, 1029, ro39, 1064, II05; oktroje vlády 
Hussarkovy I040-I; snahy vydrancovati 
čes. země před převratem I059, I060, 1066. 
Vývoj politický: polit. nepřipravenost 272, 
275, 277; protirak. smýšlení 272, 275 d., 
282, 295, 296 d., 304, 308 d., 312, 384, 390, 
394, 401, 43 8, 440, 461, 463-4, 548, 602, 
655 d., 769, 772; rusofilství 276, 282, 294, 
295, 297, 298, 300 d., 304, 309, 313, 385, 
439,44°,452,45 8, 518,699; srbofilství 294, 
297; frankofilstvi 294, 295, 297, 298; víra 
ve zničení Rak.-Uh. 280, 295, 296-7, 312, 
464, 55.0, 55 1 ; podzemní zpravodajství 280 
až 28r; protirak. smýšlení čes. vojáků 295 až 
297, 298-9, 304, 309-IO, 337, 371, 384, 
872, 873, 875, 877, 878; víra ve vítězství 
Ruska 300 d., 303, 31 3, 318, ,85,439,464, 
699; přebíhání čes. vojáků k Rusům 309, 
3II , 337, 386,439,440,441,442; protirak. 
letáky 297, 306, 308; organisace odboje 295, 
296, 3 ro d.; odboj domácí 3 II-2, 3 r3, 340, 
366, ,8o, 387, 393,431 (v. t.); odboj zahra
niční 312-3, 325, 340, 366, 380, 387, 393, 
395, 398, 400 (v. t.); první písemný revo
luční program 325; "Maffie" 387, 389-9° 
(v. t.); rak. orientace 390, 460-1, 462-3, 
60I-Z, 656, 66" 675; oportuPlsmus (-té) 
602, 604, 605, 664, 673, 674-6, 681, 775, 
776, 8°5, 81 3-5, 955; odpOl" proti váleč. 
půjčkám a "vlasteneckým" sbírkám 43 1- 2 , 

533,544; deserce 28. pl. 439, 441, 465-7:;' 
497, 573, II40 ; deserce 8. pl. 474-6; zajetí 
36. pl. 478; zbíhání k Srbům 440; úřed. 
zprávy o smýšlení a chování českého 
národa 297-8, 439-40, 444, 463; vúa ve 
vítězství západ. mocností 464, 655; poli
tikové (poslanci) 384, 390, 393, 398, 400, 
4°1,4°4, 4II, 460, 461, 513, 518, 604, 623, 
655, 663, 664, 667-9, 673, 676--8, 68r, 
699, 737, 775, 778, 807, 809, 810, 878, 882, 
884, 886, 888-90, 937, 938,94°, 943,953, 
I038, r040, 1044, 1046, I084, ro94, 1°96 ; 
význam a působení úspěchů zahraničního 
odboje 602, 667, 776, 778-9, 937; "Česká 
družina" 338; časopis "Nazdar" 376; pro
jev Dohody z ro. ledna (1917) 620-3; 
bitva u Zborova 736-7, 812; čsl. vojsko 
ve Francii 884; čsl. vojsko v Italii 933; sou
hlas čes. politiků s vystoupením Masaryko-
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v,'m 5 I 3, jI 5 ; snahy o sjednocení a přetvo
ř~ní polit. stran 601 d., Sro; zřízení "Nár. 
výboru" a "Čes. svazu" 604-7 (v. t.); pro
v~lání čes. politiků (XI. 1916) 605-7, 655; 
projevv čes. politiků pro Habsb. a Rak.-Uh. 
605-j, 622-3, 655, 664; čes. veřejnost a 
češ. politikové 607, 623, 655 d., 664 d.; úloha 
čes. literatury 656 d.; polit. vystupování 
čes. spisovatelů 656 d., 663 d., 666 d., 674 d., 
771 806 814' dubnový manifest čes. spiso
vat~lů d'7 d., 673 d., 890; Spisovatelská rada 
674; vliv rus. revoluce 666, 675, 679, S03; 
čes. dělnictvo a národ. myšlenka 672, 770, 
803-4, 813-4, 944, 946, ro33, 1060--2; 
vystoupení čes. revolučnosti 675-6; pro
hlášení "Čes. svazu" (30' V. 1917) 676 d., 
737,772, S04, 805, 806, 890; prohlášení Ka
linovo 678-80, 890; čes. soc. dem. delegace 
ve Štokholmu 768-79; význam štokholm. 
konference 778-9, SI3; 14 bodů Wilsono
vých 7S4; vzrůst radikalismu mezi politi~y 
804 d., 810, 813 d., SI7-8, ro40; amnestIe 
Karla I. 8ro-3; otázka obeslání ústavního 
výboru 806 ; odmítnutí vstupu do Seidlerovy 
vlády 806-7; něm. program "Deutsch
bbhmen" 809, 937; polit. snahy koncen
trační 814 d.; Čes. klub státoprávní 814, 
8 I 5 ; pokrokový blok měšťanský 8 I 5, 8: 6 ; 
blok socialistický S I 5, 8 17, ro60 (SocIal. 
rada); "Čes. státoprávní demokracie" 816; 
Tříkrálová deklarace (6. I. I9IS)784, S78-9, 
884, 886-9°, 937, 946, 94S, 9So, 993, 1024, 
1046, ro70, ro89; vliv bolševického pož~
davku sebeurčení národů 882, 886; Czerm
novo prohlášení v Brestu Lit. a čes. národ 
8S2, 884, 886, 889; Czerninův útok na čes. 
politiky 938-9, 946; národní přísaha .. (IV; 
1918) 939-46, 956, 980, 10S9; ma)ov~ 
oslavy (1918) 946-8; divadelní slavnostl 
(V. 1918) 948-55, 95 6, 980, 1034 (v. jiho
slované); rozdělení Čech na kraje 95 j; žá
dost něm. politiků za obsazení čes. zemí Ně
meckem 1034, IoS4; nepokoje dě1nictv:, 
801-4, ro25-6, ro58, 1061, ro66;. vOJ. 
vzpoura kotorská ro26-7; čes. úřednIctvo 
1028, ro39, ro64, 1067, lIl8; voj. vzpoura 
rumburská ro30; Slováci 948, ro36 (v. t.); 
přípravy k otevřené revoluci 103 3 d. ; zal~žení 
"Nár. výboru čsl." 1034 (v. t.); protlrak. 
řeči čes. poslanců ve vídeň. parlamentě ro40, 
ro46-7 (Staněk 2. X. 19I5), ro77, 1082-3 
(Udržal 22. X. 1918); Hussarkův plán ná
rodnostní autonomie ro4j-6, 1068, 1076 až 
1°77; 14. říjen ro58-68, II I I; Social. rada 

a 14. říjen ro60-7; zakročení úřadů ro64-6; 
14. říjen a český venkov 1066-8; republi
kánská myšlenka 1061, ro62, 1064, ro66, 
1072 ro87 1142' Masarvkova deklarace čsl. 
nezá;islos;i (18. 'X. 1918) 1069-73; mani
fest císaře Karla 1. I075-So, ro93; manifest 
"Nár. výboru čsl." !' 19. X. ro80-2; záje.zd 
čes. delegace do Svýcar roS4-93; mm. 
Lammaschovo 1094. Převrat (28.-30. X. 
1918) 950, 1004, 1006, 1020, 1040, 1°58, 
1066, ro92, 1°93; a) v Praze: odpověď Rak.
Uh. na Wilsonovu notu 1°95-6, 1097, 
1°98; usnesení "Nár. výboru" o převz~tí 
Obilního ústavu (26. X.) 1°96; polrce). archIV 
ro96; známky rozkladu Rak.-Uh: ro96---;-7; 
mobilisace Sokolstva ro97-S ; odjezd mIsto
držitele do Vídně ro98; převzetí Obil. ústavu 
1°98; dojem z Andrassyho noty a .prvt;! 
jeho výsledek ro98-I 100; rozhodnutI "Na
rod. výboru" provésti úplný převrat IIOO; 
převzetí místodržitelství IIOO; vnější ráz 
(nálada) IIOI-2, II06-7, I Il2-3; pokus 
voj. velitelství čeliti převratu násilím (28. X.) 
rro2 II05; slabina převratu IIOj, III4; 
jednání s voj. velitelstvím II05, II08; pr".ní 
zákon čsl. státu Iro6, II25; mamfest "Nar. 
výboru" II06; "Nár. stráž" a "Akad. 
legie" IIOS; chování vídeň. vlá~y .1 ;0~-:-::9, 
Il14; místodržitel 11°9-10; preb:ram.~r~: 
dů IIIO-2; pokus voj. velitelstvI OdC1!~ItI 
převrat a jeho zmaření I I 14-8; b) v Ce
chách a na Moravě II I 8-9 ; c) na Slovensku 
III9-25; slov. "Nár. rada" II2Z; svato
martinská deklarace Il22-4; deputace do 
Prahy II25; poměr čes. a slov. převratu 
II 24-5 . V.: Cs!. republika. 

Čechy, země 7, 8, II, 14-8, 23, 26, 29, 30, 32 
až 42,44,46,48, 50-3, 55-6, 56- 61, 63, 
68,72,75-6,79, 83-6, 88, 91, 93, 98, 100, 
1°5-6, 1°9-12, Il5, 119-21, 124, 126, 
12S, 133-5, 138-9, 142, I49-jI, 162, 
175, 178, 181, 186, 190--1, 193-5, 200, 
205-6, 212, 216, 232, 234, 279, 288, 293, 
3°0,3°1,3°3,310,312,315,328,333,344, 
354, 35 6, 364, 366, 368, 372, 376, 388, 39°, 
392-3, 396-8,4°7,4°8,412,413-4,428, 
432,434-4,448,461, 5°4-6,532,548,588, 
598-9,604,648,655, 665, 668,686, 755, 
775, 777, 796, 800, 809, 812-3, 841, 884, 
937, 95j,986--7, 1028, 1043, 1°39, 1°40--1, 
1°58-9,1062, 1070, ro83, 1089, 1093, 1°96, 
II °9-10, III8-9, II2), II32, II 40, • II6~ 
až II69, II72, 1174; stav. slov. oSldlem 
v IX. a X. sto!. 14-5; říše Samova 16; po-

VIII 
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platnost říši francké (něm.) IS, 32, 33, 37; 
kult. stav v IX. stol. 19; slov. obřad 23, 29; 
odpadnutí od velkomor. říše 25; pověst 
o "zlatém yěku" 27-9; sjednocování kmenů 
28, 29, 31- 6 ; Slavníkovci 30, 3 I, 33; křes
ťanství 33, 34; královstvím 41; mateřskou 
zemí čes. státu 46; zmenšení jI, 83; Habs
burkové ~8 d.; protihabsb. odboj (1547) 
91--2 ; "Ces. konfese" 94; katol. menšina 
9°, 94-6 ; Majestát 95; čes. povstání 96 d.; 
bělohorská porážka a následky 106 d., I ro d.; 
saský vpád (1631) III, 121-2; švédské 
vpády 126, 128; cizí rody v poběloh. době 
lI8, 124; valdštýnská konfiskace 124; ztrátv 
emigrací II5, 1)2, 135-6, 138; snahy Bi
"orska o získání 149, 150; pruské žádosti 
(1866) 194; plán na rozdělení v oblast česko
něm. a něm. (punktace 1890) 2°5-6; něm. 
snahy o odtržení "Deutschbbhmen" 809, 
937, I IIO, II68 d.; rozdělení na kraje Seidle
mvou vládou (1918) 955; oktmje Hussar
kovy 104°-I; 14. říjen 1°58 d., převrat 
1°96 d., II 18-9. V.: Čechové, Čsl. repu
blika, český stát. 

Čelákovice, město v Čechách 786, 794. 
Čelakovský Fr. L., čes. spisovatel 172. 
Čeljabinsk, město v Rusku 908, 956, 959, 965, 

966, 970; sjezd delegátů čsl. armád. sboru 
9°8, 959-61, 962, 964, 967, 970; č. "inci
dent" 908, 956-9; sovět 956,957, 961; do
bytí Čechoslováky 965; č. skupina čsl. 
vojska 966, 967. 

C;:elnokov M. V., moskevský starosta 493. 
Cennák Boh., předseda správy "Svazu Čsl. 
_ spolků na Rusi" 486, 520, 603, 691, 957, 960. 

Cermák M., důstojník čsl. vojska ve Francii 
843· 

Černá Hora 525, 620, 686, 804. 
C;:crné moře 226, 982. 
Cernín Diviš, čes. šlechtic 110. 
Černín Oto v. Czernin. 
Černovice, hlavní město Bukoviny 445, 586, 

73 8. 
Černý j., morav. místodržitel III8. 
Č<~rvený Ot., účastník čsl. odboje v Rusku 549. 
"Cervený šátečku", píseň 299. 
Červinka E., čes. politik ro36. 
Červinka jar., rus. generál 488, 577, 578, 686, 

691, 7°8, 73 2, 750, 759, 762; vyšetřování 
stížností čsl. dobrovolníků 577-8; organi
sátor čsl. vojska v Rusku 578, 708, 762 ; 

, snahy o rozšíření čsl. armády 686, 691. 
c=ervinka V., redaktor 446, 545, 547, 812. 
Ceská Akademie věd a umění 204. 

IX 

'cČeská demokracie", čes. list 816, 81 7. 
Ceská Družina, revoluční čsl. voj. sbor v Rus

ku 330-4, 33 6, 338-4°, 358,439, 464-j, 
472,474,476--82,486,49I,493--6,498~, 
549, 565-9, 584, 694-j, 715, 732, 734-5, 
757, 761, 818, 837, 845, 852, 876; zřízení 
33°, 694; nábor a organisace 330 d.; veli
telé 33 1,332,481,743; štáb 340, 465, 486; 
účast Slováků 332; čes. důstojníci a význační 
dobrovolníci 332; duch 332, 334, 477-8; 
prapor 332-4; odjezd na bojiště (ve svazku 
arm. Radka Dimitrijeva) 334; voj. úkoly 
33 6, 339, 477, 480, 716; služba výzvědní 
336- 8, 439, 464, 477, 480, 757; popravy 
v rak.-uh. zajetí 336; první boje 338 d.; 
novodružiníci 339-40, 464, 488, 499, 694; 
působení na čes. vojáky v ralc-uh. armádě 
439, 465-76, 478, 496 ; úspěchy 336-9, 
464, 465-76, 478, 479-80, 481; zběhnutí 
28. a 8. pl. 465-76; sokolský oddíl 465, 
845; nedůvěra Rusú 471, 473, 477; po Gor
lici 477 d.; uznání od ruských důstojníků 
33 8,471,480-1,499; Sieniawa 478; opa
tření rak.-uh. voj. velení 336,478; snahy po 
rozšíření482, 486, 488,494,495-6, 566--7; 
počet dobrovolníků 499, 695; vyznamenání 
499; zástupci na Kyjev. sjezdu 568; přelo
zení k armádě Brusilovově 482; rozšíření o 5. 
až 8. rotu 482, 498 (přeměna v "Čsl. stře
lecký pluk"), 499, 569. V.: Čsl. střelecký 
pluk, Čsl. brigáda. 

Česká expedice 168. 
Česká konfese 94, 95. 
česká marka 17. 
"Českánezávislost" (L'indépendcncc Tcheque), 
_ čes.-franc. list ve Francii 378, 400, 404, 543. 

Ceská obec sokolská v. Sokol. 
"Česká (Čsl.) revue" (The Bohemian [Czecho

slovak] review), čes.-angl. časopis v Ame
rice 616. 

"Česká škola", čes. odborný časopis 453. 
České (Národní) museum 173, 212. 
České národní sdružení, čsl. organisace v Ame

rice 373, 374, 500--4, 506, 510, 5II, '549, 
6°9, 613-6, 824; založení 373; ústřední 
organisací čsl. odboje v A. 374, 500; do
hoda (clevelandská) se Slováky 5 I 1-2. 

"České Slovo", čes. list 3°4,3 13. 
České srdce, čes. svépomocná organisace za 

války 798, 799, 800, 801, 106o; zřízení 
79 8-9; činnost 799-800; význam 801; 
rak. úřady SOO-I. 

"Česko-ruské sjednocení" (Češsko-russkoje 
jediněnije), čes.-rus. list v Rusku 320, 487. 
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českoslovanský národ 670, 672, 674, 749· . 
československá brigáda, čsl. revoluční vOlen. 

sbor v Rusku (od. IV. 1916) 577, 578, 584, 
585, 590, 650, 683, 685, §86, 688, 6% 695, 
708, 709, 715-20. V.: Ceská Družina, Čsl. 
střelecký pluk. Složení 584; počet dobro
volníků 585, 695; dislokace 585; I. a II. pl. 
584, 585, 762; III. pl. 686, 762; záložní pra
pOi"y 577-9, 688, 759, 762; činnost vý
zvědní 585, 686, 716; osvětová 585; účast 
na Brusilovově ofensivě 585 - 6; Durich 683 ; 
Masaryk 686, 748 d.; březnová revoluce 
685-6; prohlášení ° cíli boje 685-6; po
volení k rozšíření 590, 686, 688, 708, 757-8, 
759; rozpuštění Kerenským 7°8-9, 72,. -
Bitva u Zborova (VII. 1917): přihláška 
k boji a zařadění 715-6; pochod do Je
zemé 716-7; poloha úseku a dislokace bri
gády 717-20, 723; protivník 719, 720, 
729-3°,731; úkol v chystaném útoku 720, 
723-4; přípravy k útoku 718, 721, 723; 
útok a výsledky 723-3°; pochvaly po úto
ku 730 732,736; kořist 73 I; ztráty 73 1- 2 ; 
taktická stránka útoku 733-5; mravní zá
klad úspěchu 735--6; prospěch z bitvy 733 
(povolení čsl. armád. sboru), 736-7 (ohlas 
v čes. zemích a u Spojenců), 824, 862 (ohlas 
u čsl. zajatců v Italii). Po Zborovu: tamo
polský ústup 740-6; popravy dobrovol. 
níků v rak.-uh. zajetí 74z; zpráva ° zničení 
při ústupu 743; zřízení Čsl. armádního sboru 
v Rusku 758 (v. t.). 

československá jednota 181, 213, 219, 32Z, 
371, 397, 553, 591, 98o ; roztržení 177-9, 
181; návrat k jednotě 218, 219. 

Československá národní rada, nejvyšší polit. 
organisace čsl. zahran. odboje v Paříži 55 1 

až 561, 564, 567-8, 571, 57 8, 587-92, 
596-7,621,683, 686-8, 691-2, 708, 75 8, 
762,768,772,775-6,778,818,820,826-8, 
830,832-6, 84z-3, 846-8, 85 2-3, 855 az 
857, 862-5, 870, 876, 910, 91Z, 916, 919, 
921-Z, 924, 977-80, 982, 989-9°, 992 , 

1016, 1018-20, 1022, 1047-8, 1°50-3, 
1055-7, 1070, 1073-4, 1089, II 06, II38, 
1140; zřízení 557-8; gen. sekretariát 55 8, 
560,567,621,826,853,855 (v. Beneš E.); 
složení 558; budova 558-9; postavení..5 59, 
621, 762; tiskové kanceláře (Londýn, Rím, 
Ženeva) 560, 561, 853, 864, 870, 9°8; "La 
Nation Tcheque" 560 (v. t.); činnost 560, 
564-5,818; o zřízení čsl. vojska ve Francii 
564-5, 567-8, 820 d., 827-36; organisace 
čsl. vojska ve Francii 835-48; o převezení 

X 

čsl. zajatců z Ruska do Francie 567, 819-20; 
o soustředění čsl. zajatců ze Srbska 567-8, 
826; uznání autorit}< rus. Čechy 571, 589, 
688,691,758; "Kyjevskýzápi~" 587-9, 592; 
separatistická (Durichova) "Csl. národ. rada 
v Rusku" 590 d., 596 d.; Durichovo vylou
čení 597, 683, 692; uznání autority Čsl. bri
gádou 686; zřízení "Odbočky N. R." v Rus
ku 687, 691 (v. t.); první mezinárodní 
smlouva (Masarykova s Thomasem) 762; 
social. konference štokholinská 768, 772, 
778; čes. kolonie ve Francii 846-7; orga
nisace čsl. odboje v Italii 848 d.; zřízení 
kanceláře N. R. v Římě 855, 864, 870, 9°8; 
o zřízení čsl. vojska v Italii 855-6, 862, 
864, 876,912,913,915 d., 921 (v. Čes. dob
rovol. sbor v Italii); uznání ital. vládou 
863-4, 870, 1018, 1°52-3; čsl. zajatecké 
pracovní oddíly v Italii 864, 912-5; úsilí 
po polit. uznání čsl. odboje 922, 977 d.; 
uznání Francií (29. VI. 1918) 98o- z, 990, 
994, 1018, 1050; smlouva s Francií (2ll. 
IX. 19!8) 1°50-1, 1Oj2-3, 1056; uznání 
Anglií (9. VIII. 1918) 1018-21, 1049, 1050 
až 1053; smlouva s Anglií (3. IX. 1918) 
1020, 1°50, 1056; prohlášení amer. vlády 
(3. IX. 1918) 1022, 1°56; uznání Japonskem 
1049-5°; význam polit. úspěchů 1048 d.; 
prohlášení Orlandovo 10j2-3, 1056; Masa
rykova deklarace čsl. nezávislosti (18. X. 
1918) 1069-73; prohlášení čes. delegace 
v Ženevě 1089; přípravy k přeměně v za
tímní čsl. vládu 1°51-4; utvořeni čsl. za
tímní vlády v Paříži (14. X. 1918) 1°5 6- 8 
(v. t.). V.:' Masaryk, Štefánik, Anglie, Fran
cie, ItaEe, Spojené státy. 

československá republika 188, 402, 408, 1015, 
1°73,1°75,1087, II31, 113 8, II47-9, lIjI, 

II65-6, II73-4, II 78-9, rr82, II88, 
IJ90-4; pittsburská úmluva 1015; zřízení 
v deklaraci čsl. nezávislosti 1072-3; při
pojení Podkarpatské Rusi 1°75; první zá
kon II06, II25, 1140; určení státní formy 
I Li6' sesazení Habsburků II46; první de
finiti~ní vláda II42, 1087, 1148-9; Masa
ryk presidentem 1087, II46-7; prozatímní 
ústava II42; Němci II46, II48, II68-75; 
první přísaha čsl. vojska 1140; manifestace 
na Bílé hoře II 40 ; první schůze Národního 
shromáždění II44-9 (v. t.); návrat Masary
kův IIj2-66; návrat legií II52, II66, 
II 86·-8 ; poselství Masarykovo Il65; úze
mí (~:áklady a boj) rr66 d.; "Dočasná vláda 
pro Slovensko" II 77 ; prohlášení čsl. vlády 
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a sloven. poslanců k Slovákům 1178-82; 
boj o Těšínsko 1188, II90, II92; nebezpečí 
bolševického převratu II36-7, II76, II88. 
Německý odboj II36-7, II68, II69-75; 
Deutschbohmen 809, 937, lIlO, II 68-9, 
II70-I , II74; Sudeten1and 1171, II74; 
Bohmerwaldgau II7I; Znojemský kraj II7I, 
II74; podpora odboje rak. Národ. shro
mážděním II69; žádost o podporu v Ně
mecku II 70 ; potlačení odboje II73-5, 
II93. Boj s Mad\:lry o Slovensko II 36-7, 
II75-92; čes. okupace Slov. II76-8, 
II 82-3, II 84-6 ; příměří Károlyiho 
s Franchetem d'Esperey II83; rozhodnutí 
Spojenců o hranicích Slovenska II83-4, 
II9I-II92; zřízení min. s plnou mocí pro 
Slov. II85; bratislavské příměří II9I. Mí
rové smlouvy a definitivní stanovení roz
sahu II 92-4. 

"Československá samostatnost", list čsl. od
boje ve Francii 409, 410, 464, 487, 493, 514, 
560, 864; myšlenka 406; založení 4°9; pro
gram 4IC; přenesení do Paříže 410, 560. 

Československá zatímní vláda v Paříži 1056 
až 1°58, 1070, 1084-9, 1091, 1149; pří
pravy k utvoření lOjI-3, 1054; utvořeni 
(26. IX. -14. X. 1918) 1056-8; složení 
1056-7; díplomatičtí zástupci 1°57; uznání 
státy Dohody 1058; deklarace čsl. nezávis
losti 1069-73; změna ve vládu definitivní 
1087, II48-9' V.: Čsl. nát. rada, (:sl. re
publika. 

československé kmeny 15, I8-zo, 24, 26, 30; 
první pokusy o polit. jednotU 15 d.; nad
vláda avarská 16; říše Samova 16, 27; křes
ťanství 19 d., 29, 30; říše velkomor. 19 d.; 
přiklonění k západ. kultuře 23-4; následky 
pádu velkomorav. říše 25-6. 

Československý armádní sborv Rusku 75 8-64, 
818-9, 834, 845, 893-5, 897-8, 901-4, 
906-8, 956-8, 960-I, 963-7.6, 1008, 
IC18; zřízení 758, 828; velitelé (důstojníci) 
75 8, 893, 904-5, 972 ; organisace 759, 762 
(počet plukú a jména), 834, 893, 973-4, 
976; nábor dobrovolníkú a počet 760-1, 
894,973; uprostřed občanské války v Rusku 
763-4, 893-6, 898 ; dislokace 763, 893, 
9°1; součástí čsl. vojska ve Francii 834, 897; 
Masarykova zásada neutrality v občanské 
válce 895, 900, 903, 964; pokusy k inter
venci 895; čeští bolševici 895, 896, 9°3-6, 
957-8, 960, 962; brestlitevský mír 897; 
přípravy k odchodu z Ruska 897-8; plán 
přepravy na západní bojište přes Vladivo-

XI 

stok 897, 898-9, 960, 967; plán přepravy 
přes Archanllelsk 906-8, 959,963 ; smlouva 
s Muravjevem 897-8, 9°3; odchod z Ukra
jiny 898, 900 d.; prm-olání Masarykovo při 
odjezdu do Ameriky 899-9°0; boje s Něm
ci na ústupu (u Bachmače) 9°1-2; počátkv 
a příčiny konfliktu s bolševiky 903 ; dohod~ 
kurská a penzenská s bolševiky 9°4-6; pro
puštění ruských důstojníků 904; otevřený 
konflikt s bolševiky 906, 908, 956 d.; čelja
binský incident 908, 956-9; čeljab. sjezd 
908, 959-62, 964, 967, 970; Zatímní vý
konný výbor 960, 962, 968; dislokace na 
poč .. bojů s bolševiky 960,964-6, 970; cesta 
"vlastním pořádkem" a aktivní vystoupení 
proti,b~lš;;ikům ~~I,;:I., 964 d., 970 ~., 1018 ; 

"Smekak a "Omk 967, 971; pIan obno
vení protiněm. fronty v Rusku 967-9, 974, 
976; Kolčak 969 ; sjezd v Omsku 970; ovlád
nutí magistrály 97Z, 974; kulturní činnost 
976; řád "Za svobodu" 974; význam ana
base a dojem v Americe 975-7, 1015-6. 
y. : Čsl. brigáda. 

"Ceskoslovenský deník", list čsl. odboje 
v Rusku 410, 976. 

československý národ (Čechoslováci) 219, 223, 
315,317-8,322,325-6,368,380,4°9,413, 
jI8, 520, 554, 564, 588-9, 615, 620, 643, 
645,677, 679, 681, 683, 69z-3, 695, 698-9, 
701, 716-7, 741- 2, 751, 75 8, 762-3, 774 
až 775,783,805-6,810,818,832,846,850, 
884, 920, 940--2, 948, 979--81, 990-1, 
1006, rOI7-8, 1020, 1022, 1082, 1089-9°; 
II 22; požadavek Dohody za osvobození 
(10. L 1917) 620, 698; Tříkrálová dekla
race (1918) 884 d.; národní přísaha (IV. 
1918) 940 d.; májový projev Slováků (1918) 
947-8 ; britská deklarace (9. VIII. 1918) 
1018-21; prohlášení amer. vlády (3. IX. 
1918) 1022; Masarvkova deklarace čsl. nezá
vislosti (18. X. 1918) I069-73; manifest 
"Národ. výboru čsl." (19 X. 1918) 1080-2; 
prohlášení čes. delegace v Ženevě 1089-92; 
svatomartinská deklarace 1122. 

(eskoslovenský stát 684, 686, 98 I, 982, 990, 
1020, Il06; postavení podle Masaryka 98 I 
až 982; počátek právní existence I020; pro
volání "Nár. výboru čsl." 1°36-8; pří
pravy k zřízení 1°38 d.; začátek trvání v me
zinárodním právu (14. X. 1918) 1058; že
nevské porady čes. delegace s E. Benešem 
o zřfzení 1087-8; otázka formy 1063, 1087, 
1088, II06, 1140, II42, II46; faktickéusku
rečnění převratem (28. X. 1918) 1°98 d.; první 
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zákon rro6; území rr66 d.; V.: Čsl. repu
blika. 

Československj' střelecký pluk, čsl. revoluční 
voj. sbor v Rusku (od ledna do dubna 1916) 
498, 499, 569; zřízeni 482, 498, 499, 569; 
velitel 498; výzvi'dná činnost 498-9. V.: 
Čes. Družina, Čsl. brigáda. 

Český dobrovolnický sbor, čs!. revo!. zaja
tecká organisace v Italii 859-62, 864-6, 
868-9, 871, 877, 9IO, 913-5, 924, 929; 
vznik 859 (Capua Vetere); organisace 859, 
914-5; počet členů 859-60, 861, 862, 
865-6 ; propagační činnost 860, 861, 865; 
"Denní oznamovatel" 86o; kulturní a ·zá
bavní činnost 860, 866-9; sokolská cvi
čení 860, 861; do padulského tábora 862; 
prohlášení 864-5 ; význam 866, 924; Capo
retto 871-2; čsl. výzvědní oddíly 877, 878, 
924-5, 936; čsl. zajatecké pracovní oddíly 
912-5, 924; do čsl. armády v Italii 924 
(v. t.). 

Český komitét zahraniční 513, 520, 557-8, 
57°,571 ; prohlášení (14· XI. 1915) 513, 518, 
520, 552, 570. 

Český les, pohoří 53. 
"Český socialista", čes. list 817. 
český stát (české země) 26, 28-36, 38-42, 

45-5 2, 72, 74, 101-2, 121, 132-3, 141, 
143, 145-6, 149, 152, 160, 162-4, 166, 
174-6, 179, 183-4, 196, 212, 215, 219, 
277, 279, 310- I, 322, 328, 336, 341, 343, 
373, 385, 398, 402, 426, 429, 435-6, 444, 
446, 460, 490, 493, 504-5, 5 IO, 546, 679, 
736, 801, 816; vznik 27-33; poměr k něm. 
říši 32, 33, 37, 39, 40, 41, 45, 146-7, 149; 
při vtělení slavníkovského panství 34-6; 
rozsah v X. stol. 34; územní vývoj od stol. 
XI. do XIV. 36-48; království 39 (za Vrati
slava II.), 40 (za Vladislava II.), 41 (trvalé); 
stolice papežská 39, 45; spojení s Rakousy 
42-3; poměry národnostní 42-3, 47, 48, 
51 d., 56 d., 74-6, 162, 184; nčm. menšina 
43, 51 d., 74 d., 163, 184, 277; českopolské 
sjednocení 44-5; unie česko-polsko-uher
ská 45; rozsah za Jana Lucemb. 45-6; nej
větší územní rozmach 46-7; zahraniční 
léna 46,47, 51,83, 149, 175; yedlejší země 
46, 85, 86, lOl, rro; roztříštčnost správy za 
Václava IV. 50-I; kolonisace 52-5; roz
květ hospodářský 53-6; kandidatura polská 
71-2; pravomoc král. 72, 116; stavovské 
zřízení 72, 74, II6, rr8, 166; husitství 82 d.; 
mezinárodní postavení 83, 84, 88, 146, 149, 
175; unie s Uhrami 84; nastoupení Habs-
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burků 85 d.; následky habsb. vlády 87, 88 d., 
rr6, rr8, 145; otázka nábož. 90-I, 93; po
vstání (1547) 90 d., svobodná volba kráL 
85, 93; nová ústava (1619) IOI-2, II6; 
Bedřich Falck}' 102; ztráta Lužice IlO, 124, 
126, 149; poběloh. emigrace I I 5 d., 138 d., 
363, 391 ; Obnovené zřízení II 5-6, 145> 
181; 30letá válka II5, II9 d., 126 d.; emi
grantské snahy po návratu předběloh. po
měrů 120 d.; poběloh. poměry 140 d.; ztráta 
Slezska 126, 149 d.; plán rozdělení 149 d.; 
habsb. centralismus 160, 161, 162, 163, 169;. 
počátky zlepšování vnitřního stavu 161 d.; 
korunovační klenoty 169-71, 195; rakous
ké císařství 174-5; poslední korunovace 
175; Napoleonův plán osamostatnění 175; 
zrušení poddanství 188; novodobé státo
právní snahy 184-6, 191, 195; nebezpečí 
zmenšení (1866) 194; postavení v dualis
tickém Rak.-Uh. 195; útok na státoprávní 
souvislost za světové války (úprava rak.
uher. znaku) 459-60; restituce převratem 
rr66--8. V.; Čechové, národ. 

Český svaz, organisace čes. poslanců ve ví
deňském parlamentu (1916-8) 6°5-7, 
622-3,655,664,668,674,676- 8,680-1, 
737, 77I- 2, 8°4-7, 812-4, 1°38, I044, 
I046, 10)2, 1057, 1°78, 1086, 1088, 1°92, 
II 20, II68; vznik 6°4-7; austrofi1ský a 
oportunistický duch 607, 6Z2-3, 676-7, 
6s I, 804, 808-9; prohlášení proti notě Do
hody (z IO. I. 1917) 622-3, 664; manifest 
čes. spisovatelů 668 d., 674 d. prohlášení 
(z 30. V. I917) 676 d., 737, 772, 804, 805, 
806, 890, II 20, II 68; vítězství radikál. křídla 
804 d., 890; výbor pro revisi rak. ústavy 
804-6; kritika rak.-uh. monarchie v parla
mentě 8°7-9, 8 I 3, 890; amnestie čes. po
slanců 812-3; změna v předsednictvu 814; 
"Čes. klub státoprávní" 8Lj-, 815; resoluce 
(z 29, IX. I9I8) I044-5, 1°52; důvody 
i':innosti ve Vídni I038; poslední císařski 
audience I078; delegace Ye Švýeařích I085 
až I093, II38, 1140. 

"Český učitel", čes. odborný časopis 453. 
Čeští bratří 94, 140, 152, 174. 
Číla M., účastnik čs!. voj. odboje v Rusku 334, 

465, 474,478, 568. 
Čtyřspolek v. Ústřední mocnosti. 

Dagobert, král francký 16, 18. 
Dalimilova kronika 59. 
Dalmkie 456, 654. 
Dálný Východ 906, 974. 
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Damašek, město v Syrii 1044. 
Dampierre, habsb. vojevůdce 98. 
Danilovce, ves v Rusku 717. 
Dánsko II9' 
Dardanelský průliv 226. 
Dalnev, město ve Francii, dočasná garnisona 

ZL Čsl. pl. 848, 982, 985, 990, 994, I006, 
I 151 ; odevzdání praporu 2 r. pluku 982-9°; 
návštěva Masarykova I 151-2. 

Dárnice u Kyjeva, zajatecký tábor v Rusku 
497, 75 0. 

Daxner Fr., účastník čsl. zahran. odboje v Ame-
rice 5 II, )20. 

Děčané, slov. kmen 14. 
Děčín, město v Čechách 548, II74. 
Dědina V., účastník čsl. zahr. odboje v Rusku 

488, 578, 591. 
Dělnické tělocvičné jednoty 2IO, 940, II02, 

II08, II46. 
De~bs~ý, rus. poručík, důstojník "ČSl. bri

gady 720. 
Denikin, rus. generál 757,896. 
Denis Arnošt, Franc. historik II 6, 1)2, 198, 

208, 304, 345, 350, 352, 356, 376-8, 386, 
4°0, 405--6, 408-10, 412, 415-6, 454, 
463, 515, 518, 549, 55 6-7, 560, 841; řeč 
k pařížsk}'m Čechům (5. VIII. 1914) 350, 
356 ; čJsopis "Nazdar" 376; nejednotnost 
paříž. C..echů 377; Masaryk 386, 404-5, 406, 
412, 557; čes. národ 4°5-6, 408; spis 
"Válka" 4°5; čsl. osvobozenecký program 
377, 406, 408, 416; "La Nation Tcheque 
406,408, 409, 560 (v. t.); rakušácké projevy 
Grošovy 463; "Le Monde Slave" 560. 

Dérer J., účastník čsl. dom. odboje 397, 1120, 
II24, II77· 

Déschane! P., předseda frane. sněmovny 557, 
II5°· 

Destinnová E., čes. umělkyně 950. 
Deutschbohmen V. Čsl. republika (něm. odboj). 
"Deutschland, Deutschland uber alles", něm. 

píseň 278. 
Deyl J., čes. lékař 798. 
Diaz A. V., vrchní velitel ital. armády 652, 910, 

II27· 
Di Cesaro, G. Colonna, ital. poslanec 854. 
Dieterichs, rus. generál, náčelník gen. štábu 

čsl. armády v Rusku 334, 758, 905, 972; čsl. 
odboj 334, 75 8 905, 972. 

Dietrichštejn Fr., kardinál I IO. 
Dimitrijevié Dragutin, srb. plukovník 231._ 
Djakonov, rus. štáb. kapitán, důstojník "Csl. 

brigády" 720, 727, 744. 
Dněpr, řeka v Rusku rr, 902. 
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Dobner Gel., čes. historik 168. 
Dobrovolský, rus. úředník 631. 
Dobrovský Jos., čes. vědec 167, 169, 171, 172, 

382,445. 
Dobrudža 575; boje čsl. dobrovolníků v srb. 

sboru 575-7. 
Dohoda (Trojdohoda; Spojenci) 226-7, 233, 

239, 241, 248, 250-2, 254-6, 259, 269, 
276, 279-80, 294-5, 312-3, 360, 364, 
385-6, 388, 390, 398-4°0, 404, 406, 408, 
4 I2-3, 416, 427, 455, 502-10, 512, 516, 
520,528,550,552,555-9,564-5,588,599, 
6°4, 6°7, 609, 617-23, 63 I, 636, 638-40, 
642-7,652-5, 665; 667, 68 3, 697-9, 706, 
712, 714, 73 6, 749-50, 764, 767-8, 776, 
779-84; 804-5, 810, 831, 848, 852-3, 
859, 863, 86 5, 880--1, 892-3, 906, 908, 
916, 922, 93 8, 946, 953, 962-4, 967, 971, 
976- 8, 981- 2, 992-3, I006-8, I014, 
1019-20, 1022, 1°42-3, 1046, 1048-9, 
1°51, 1°54-5, I058, 1063, I075-6, 1085 az 
1087, 1089-9°, 1095, 1099, II09, II 26, 
1133, II3 8, II66, II73, 1175, II82-4, II88, 
II9 I ; vznik 226-7; snahy po odvrácení 
světové války 255 d.; čes. (čsl.) národ (od
boj) 276, 295, 312-3, 364, 388, 398, 404, 
460, 506, 51 8, 552, 559, 564, 588, 6°7, 609, 
620-3, 643, 645, 655, 698, 977 d., 992, 1020, 
1042, 1°51; poměr k Rak.-Uh. 312,404,413, 
552, 599, 653, 698, 8°4-5, 853, 863, 892, 
893; pokusy o separátní mír s Rak.-Uh. 
643-4, 652-5, 667, 698, 782-3, 8°4-5, 
8IO, 892, 946, 1°55-6, 1076; program roz
bití Rak.-Uh. 892, 916, 918, 930, 933, 93 8, 
I049 ; čsl. armádní sbor v Rusku 906, 962 až 
964, 967-8, 975-7; vstup Rumunska do 
války 550; ruská revoluce 636, 683, 705-6, 
764,880-1 ; vstup Spoj. států amer. do války 
63 6-43; únava z války 643 d.; demokra
tický program 408,516,620,636,642,768; 
mír~vá nabídka Ústředních mocností (XII. 
1916) 618-9, 640, 643; odpověď na notu 
\lVilsonovu (IO. I. 1917) 619-20, 642, 643, 
698, 749, 767, 977; Nivellova ofensiva (jaro 
1917) 646-7, 714; jednotné vrchní velení 
652, 831; mírová nota Benedikta XV. 780; 
14 bodů Wilsonových 784; význam Clemen
ceauův 830-1; rozhodující něm. útok na 
západ. frontě 880, 891-2; konečné vítězství 
I042d.; příměří s Německem 1°48, 1054-5 ; 
snahy o záchranu Rak.-Uh. I049 d., I054-6; 
kapitulace Rak.-Uh. I095; uznání čsl. za
tímní vlády 1°58; odboj Němců v čsl. ze
mích II 74-5 ; otázka hranic Slovenska 
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II83-4, II9 I- 2 ; rozhodnutí o Těšínsku 
lIS8, II90. 

Dohoda Malá 919, II5I; základy 919. 
Domamoryč, město v Haliči 744. 
Domažlice, město v Čechách 79. 
Domažlici, slov. kmen 15. 
Don, řeka v Rusku 745, 896. 
Donín, donínský kraj 41, 5 I. 
Doss'Alto, čsl. posice na ital. frontě 930, 934. 
Dostal V., poručík setniny "Nazdar" 3 5 2, 424, 

549; plán slovanské legie 352; smrt 424, 549. 
Douai, město ve Francii 418. 
Doudleby, hrad v čechách 3 I. 
Drač, město v Albanii 525, 526. 
Drahomíra, čes. kněžna 32. 
Drážďany, město v Německu 133, 280, 1170, 

II 74. 
Dřevikovský, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

478. 
Drosendorf, rak. internační tábor 446, 447. 
Dúbravka, čes. kněžna 34. 
Dubský G., pražský nakladatel 389. 
Dúdlebové, slov. kmen 15, 31. 
Duchonin, rus. generál 334, 732, 757, 758, 

818; čsl. odboj 334, 757-8. 
Dukelský průsmyk v Uhrách 439, 465. 
Dula M., předseda sloven. národ. strany 397, 

8ro, 1119, 1122. 

Dumba, rak.-uh. vyslanec v Americe 508. 
Dunaj, řeka 18, 20, 38, 152, 28 I, 496, 524, 

I044· 
Dušek c., účastník čsl. odboje 389, 390, 396, 

451-2, 8u, I036. 
Dúrich ]., čes. poslanec, účastník čsl. zahran. 

odboje 409-II, 513, 515, 520, 544, 549, 
557-8, 560, 567, 587-9, 591-2, 595-8, 
603, 608, 614-5, 681-3, 686, 692, 824, 
895; odchod za hranice 4II; místopředseda 
" Československé národní rady" v Paříži 55 8 ; 
v Rusku 515, 560, 567, 587, 591-2, 595-7; 
"Kyjevský zápis" 587-9, 592; představy 
o československém státě 592; v rukách re
akcionářské ruské vlády 591 d.; soud Ja
ninův 592, 595; Štefánik 597-8, 682-3; 
vyloučení z "Nár. rady" 597, 683, 692; D. a 
čsl. Amerika 614-5; pád separatistické"Ná
rodní tady" 682-3, 686; pokus strhnouti 
čsl. legie k protibolševické intervenci 895. 

Dvořiště Horní, pohraniční stanice čsl.-rak. 
IIj2, II53. 

Dvorský V., čes. zeměpisec 816. 
Dyje, řeka na Moravě 38, II93. 
Dyk V., čes. spisovatel 404, 543, 661, 662, 

674,678,812; vězněn 543-4. 

XIV 

Eckartsau, zámek u Vídně II 32. 
Egypt 408, 767, 847. 
Echarson, farma ve Francii (u Vouziers) 999. 
Eichel, rus. generál 497. 
Eisenmann L., franc. historik 409, 516-7, 

557, 567. 
emigrace pobělohorská II5, II9-24, I26, u8, 

13°, 132-6, 139-40, 152-3, 162; boj za 
odčinění Bílé hory 120-4, 126, I28; 150 d.; 
předobraz čsl. legií za světové války HO, 
u8-30 .; Prusko 132 d., 135-6. V.: Sasko, 
Švédsko. 

Eneáš Sylvius, human. spisovatel 74. 
Engelšalk, markrabě francký 24. 
Erben K. ]., čes. spisovatel 2 I 3. 
Erzberger M., něm. politik 782. 
Etna, ital. generál 876. 
"Everyman", londýnský týdeník 560. 

Evropa 12, 24, 26, 63, 76, 83, 85, 101, II9, 
129-3°, 149, 152, 169, 174, 183, 202, 206, 
208, 2II, 233-4, 226, 230, 232, 23 8-9, 
240, 242, 248, 251-2, 254-5, 261-3, 269, 
276, 329, 341, 35 8, 363-4, 376, 383-4, 
4°2, 404-6, 408, 413, 460, 502, 504, 506, 
547, 55 6, 595,620,625,636--7,642,670-3, 
679-80, 746, 749-50, 75 6, 766, 772-3, 
775-7,784,816,821,824,854,898,977-8, 
981, 987, 993, I009, I016, I046, I058, 1068, 
1°74, 1083, 1090, II34, II50, II94; střední 
12,13,43,46,60,133,160,172227,228,269, 
345,459,5 10, 550, 556, 561, 583, 616, 617, 
62 5, 776, 919, I055, I070, 1088, I090, II31, 
II3 6, II94; východní 12, I070, 1°72; zá
padní 54,141,158,172,313,408,493,556, 
625,7°9; zničení slov. střední E. 26; novo
dobý nacionalismus 172-3; napětí před svě
tovou válkou 223 d., 226 d.; rovnováha 408, 
588 ; E. demokratická 230, 670, 672, 775, 
854, 893, 977; Masarykův a dohodový pro
gram reo.rganisace 413, 620, 784; "Demo
kratická Unie střední E." 1°74-5; zničení 
válkou II 34. 

Fáček L. V., revoluční posel 395, 406. 
Falc 122; Horní 46. 
Fastrová O., čes. spisovatelka 45 r. 
Feldkirch(-en), pohranični stanice rak.-švýcar. 

548, 1°93, 
Ferdinand I., král čes. 85-6, 88-93, 145, 

1)2; volba čes. králem 86; snahy sjednotiti 
habsb. země 88; čes. odboj (1547) 90 d. 

Ferdinand II. (Štyrský), král. čes. 96-8, 100, 
102, 1°4-5, IIO-2, II5, 119-22, 124, 125, 
128, 152, 20S, II 40. 
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Ferdinand III., král. čes. 126. 
Ferdinand V., král. čes. a císař rak. 175, 181, 

189. 
Ferdinand z Koburgu, král. bulh. 524, I044. 
Ferenc-Futurista, čes. humorista 663. 
Ferrara, město v Italli 852. 
Fiedler, čes. politik 601,815, I078. 
Fierlinger Zd., účastník čsl. voj. zahran. od

boje v Rusku a ve Francii 332, 465, 843. 
Figulové bratří, vnuci Komenského 132. 
Filadelfie, město v Americe 1015, 1°75; sjezd 

"Demokratické Unie střední Evropy" I075. 
Filla E., čes. malíř, účastník čsl. zahran. od-

boje 397. 
Finalmarina, ital. zajat. tábor 858. 
Finsko 767, 907. 
Finzi c., ital. důstojník 874, 87(\, 9IO. 
Fisher L. J., účastník čsl. zahran. odboje v Ame

rice 373-4, 402, 520, 549, 603, 824, IOI0; 
Masaryk 4°2-3; v čsl. armádě ve Francii 
824. 

Fischer O., čes. spisovatel 662. 
Flandry, kraj ve Francii 512. 
Florencie, město v Italii 391. 
Foch F., franc. maršál, vrchní velitel spoje

necké armády (dříve náčelník franc. gen. 
štábu) 6)2, 83 I, 848, 996, 997, 1005, 1°42, 
II 34, II 84, II 90; příměří s Německem II 34. 

Foligno, město v !talii, garnisona čsl. vojska 
914, 92 4. 

Fontenille, farma ve Francii (u Vouziers) 999. 
Forgách, úředník rak.-uh. min. zahran. věcí 

240, 246, 266. 
Forman J., účastník čsl. zahran. odboje v Ang-

lii 363, 56!. 
Fořt J., čes. politik 462. 
Fossalta, město v ltalii 928, 929, 
Fournol E., franc. spisovatel 4 II, 557, 62 I. 
Foustka Zd., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 549. 
Francie 45, 50, 60, 99, 102, 104, II9, 122, 132, 

143,149, 150, 15 8, 195, 198,224-6,247-8, 
250,256,260-3,265-7,270,280,296,3°3, 
313-4, 341-3, 345-6, 349-5°, 352, 354 
až 356, 358, 360-2, 364-6, 372, 374-7, 
379-80,4°5-6,408-9, 4II, 4 18, 424-6, 
464,488,505,5°9-10,512-3,515-6, 523, 
55°, 553-4, 55 6-7, 565, 567, 571, 588, 
59°-I, 595, 597, 620-2, 63 6, 643, 645-6, 
651-2,654,686,694,699,707,748,762-3, 
767, 777, 780- I , 783-4, 818-21, 824, 
826-8, 830-4°, 842-3, 845-7, 851-z, 
860, 862-3, 868, 884, 892, 898-9°0, 904, 
906, 9IO, 916, 920, 922, 95 8, 977, 979-82, 

XV 

985-7, 989, 993, 995-6, I022, I042-3, 
1046, 1°5°-I, 1°56, 1°58, r07I-2, 1085, 
1°91, II 34, II39, II5I, II 6o, II75, II8?, 
II92 ; čes. povstání (16r8-20) 102, I04; 
styky s čes. národem 195, 198-9, 345, 357. 
- Světová válka: počátek války 270, 303, 
349-5°,35 8,360 ; poměr k Německu a Rak.
Uh. 345, 4°5; cizinecká legie 354-6, 364, 
366, 375, 418, 420, 424, 426, 457, 465, 649, 
650, 694, 826, 843, 847; bitva na Marně 
(1914) 35 8, 550; Joffrův plán průlomu něm. 
fronty v Artois (V. 1915) 418 d., 457; něm. 
defaitistická propaganda 509, 646, 647, 83 I; 
boj o Verdun 550 (1916), 648 (1917); únava 
z války 643, 645 d., 830, 831; austrofilové 
557, 698 ; amer. vojsko 643; Nivellova ofen
siva (1917) 646-7, 649; krise vojska (1917) 
647-8 ; zpustošení něm. vojskem 646, 650, 
892 ; jednání o separátní mír s Rak.-Uh. 
654-5; mírová nota Benedikta XV. 78o; 
Clemenceau 830-I, 892 (v. t.); poslední 
něm. ofensiva (1918) 891-2; porážka něm. 
armády 996---7, 1004-5, 1042; kapitulace 
Německa (II. XI. 19r8) I005, II34 (pod
mínky). - Čsl. odboj: Čechové ve F. 313, 
341, 343, 35°, 352, 374, 375, 379, 515, 565, 
846 ; přátelé Čechoslovákú 698, 982; vstup 
čsl. dobrovolníků do cizinecké legie 354 
(v. "Nazdar" setnina); pokus o ~jednocení 
zahran. odboje 374 d.; Koníček-Horský 377 
d., 4°°; "Zahraniční svaz čsl." 3 77 ; "Národ. 
rada obcí čsl." 377, 379; F. a čsl. odboj 556, 
821, 838, 852, 981; češ. zajatci ze Srbska 
567-8, 826; zásluha F. o pojetí osvobození 
Čechoslováků do programu Dohody (nota 
ZlO. 1. 1917) 620-2; převoz čsl. zajatců 
z Ruska a Rumunska 597, 762-3, 777, 819 
až 820, 828, 838-9, 845; deklarace franc. 
vlády (29. Vl. 1918) 980-2, 990, IOI8, 
I022; smlouva s "Č~l. nár. radou" (28. IX. 
I9 I8) I050-I, I056; uznání čsl. zatímní 
vlády 1°58; první vyslanec v ČS. R. II 5 I. 
V.: Beneš E., Čsl. nár. rada v Paříži, Masa
ryk, Paříž. - Čsl. brigáda ve Francii: po
čátky plánu zřízení 8 I 9-20; jednání s Franc. 
vládou o právní podklad 827-32, 863, 884; 
dokumenty o zřízení 832-5, 910, 916; práv
ní základ 833, 922 ; organisace 834, 835-47; 
nábor dobrovolníků v Americe 821-6; po
měrfranc. obyvatelstva 835, 837-9, 84I-2, 
845-6, 848 ; složky: dobrovolníci z Ruska 
a Rumunska 819-20,828,835,837,838-9, 
845; ze Spojených států 821 d., 824-6, 83/, 
846 ; ze srb. zajatců 826, 846; z býv. setniny 
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"Nazdar" 826, 833, 847; z Čechoslovákú ve 
Francii 826, 846-7; ze soluňské fronty 826, 
835,837, 846; z ital. zajatcú 826, 846, 862, 
916 ; počet dobrov. 820, 824, 826, 835, 846 
až 847; různorodost dobrov. 836-8; franc. 
důstojníci 836-7, 839-41, 843, 846; veli
tel 842; gen. štáb 558-9 (umístění), 842-3 ; 
výcvik 843-4, 846; sokol. duch 844-6; 
pl. čís. 21: 835, 838-9, 842-3, 845-7, 
982-9° (odevzdání praporu v Darney), 
994-6, 999, 1000, 1002, 1004, 1006; pl. čís. 
22; 846, 847, 982, 996, 999, 1002-4, 1006; 
pl. č. 23 : 848, 1006; čsl. armádní sborv Rusku 
její součástí 834, 897; ve Vogesách 847-8, 
982, 985; přísaha v Darney 989-9°; na 
alsaském bojišti 994, 995 (boj u Kreuzwaldu), 
996 (noční útok); něm. letáky 995-6; vy
znamenání 996, 1006; na champagnské fron
tě 996-10°4; boj u Vouziers a Terronu 
999-10°4; ztráty 995, 1002, 10°4; oddech 
10°4-5; přehlídka v Hauvinné ro05-6; 
návrat do alsaských garnison ro06; návštěva 
Masarykova II5I-2; návrat do vlasti r 186 
až II88; boje na Těšínsku II88. 

francká říše r6-18, 24, 32; imperalismus 17. 
Francouzové 294-5, 342, 354-5, 409, 78r; 

a čes. národ 342-3,346,35°,375,4°0,4°9, 
4II, 549, 556-7, 560. 

F ranchet d'Esperey, Franc. generál, velitel spo
jenec. vojsk na balkán. fromě 1043, rr83 
(příměří s Károlyim). 

Franke, čes. politik 817. 
Frankfurt, město v Německu 184 (sněm 1848). 
"Frankfurter Zeirung", říšskoněm. list 546 

(rozsudek nad Kramářem). 
Franklin B., amer. státník II58, rr60. 
Franklin-Bouillon H., franc. min. 821, 822, 

91 9. 
Franta B., čes. poslanec 398,513,8°7. 
František L, císař. rak. 171, 174, 175, 181. 
František L, král franc. 85. 
František Josef I., rak.-uh. císař 189-91, 194, 

198, 200, 202, 207-9, 228, 234, 236, 240, 
242, 246, 260, 266-8, 277, 279, 291, 303, 
3°6, 309, 31 2, 402, 441, 462, 504, 545, 547, 
55 2,592,599,600,601, 6°5,811, I07I, 1086, 
II6I; sliby čes. korunovace 191, 194, 198, 
200; vina na světové válce 240-I, 246, 260, 
266-8; smrt 552. 

František Ferdinand, arcivévoda, následník 
rak.-uh.trůnu223, 231-7, 244, 271- 2, 552; 
zavraždění 230 d., 234 d., 241-2; plán re
organisace Rak.-Uh. 233, 271; zájezd do 
Bosny 23 I d.; nepřátelství dvoL kruhů 

233-4, 237; císař Frant. Jos. 1. 234, 236; 
povaha 232, 233-4, 271-2; pohřeb 236 až 
237· , 

František Stěpán Lotrinský, císař nčm. 149, 
Freiszler, zem. hejtman "Sudetenlandu" II7 I • 
Frič J. V., čes. politik 194, 215. 
Fridrich 1., císař něm. 40, 41. 
Fridrich II., císař něm. 43. 
Fridrich lL, král pruský 150, 151. 
Frozín Ant., čes. spisovatel 157. 
Fusan, město na Korei 1008. 
Fiigner J., zakladatel Sokola 192. 
Fiirstenberg K. F., nejv. prukrabí 162. 

Gabriš R., účastník čsl. zahran. odboje vItalit 
87°· 

Gajda R., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
577, 720, 729, 744, 75 8, 905, 960, 961, 965, 
966, 970--2; u Zborova 720, 729; velitelem 
2. pl. 744; vel. 7. pl. 9°5; vystoupení proti 
bolševikům 961, 965, 966, 971, 972; veli
telem (gen.) divise 972. 

Gallaraté', město v halii, garnisona čsl. domo
bran. praporů II 3 I. 

Gallas, habsb. důstojník 124. 
Garat, franc. poslanec 352, 356, 357, 358; 

proslov k setnině "Nazdar" v Bayonu 357. 
Gardské jezero 914, 930. 
Gaunt G., angl. voj. zástupce v Americe 504, 

5°9· 
Gauvain, franc. žurnalista 517, po, 5)7, 621. 
Gavi, ital. zajat. t:ibor 858. 
Gebauer J., čes. vědec 204. 
Gebsattel, něm. konsul v Praze II I2. 
Germáni (-stvo) II-3, 17, 319, 322,489. 
Géro, markýz 291, 292. 
Giesl, baron, rak.-uh. vyslanec v Bčlehradě 

248, 25',25 2,256, 346. 
Gillain, Franc. důstojník v čsl. vojsku ve Fran

cii 343. 
Girsa V., účastník čsl. zahran. odboje v Rusku 

549, 69 2 • 

Giusti, ital. básník 850. 
Giusti, ita!. plukovník, velitel padulského tá-

bora 872. 
Gleichenberg, lázně ve Štyrsku 248. 
Goll Jar., čes. historik 204, 462. 
Golycin N. D., předseda rus. vlády 631. 
Gordon, habsb. důstojník 124. 
Goremykin JL., předseda ru" vládv 318,573. 

590, 630' 
Gorice, město v Přímoří 522. 
Gorki; .M., rus. spisovatel 707. 
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Gorlice, město v Hahči 457, 458, 464, 479, 488, 
490: pnrážka Ruska (1915) 457-8, 479, 488, 
490, 590. 

Gouraud, Franc. generál 998, 999, ro05, 1006; 
přehlídka čsl. brigády v Hauvinné 10°5-6. 

Gol1ersdorf, rak. internační tábor 305, 446. 
Grabovský, účastník vzpoury Kotorské 1027. 
Granad, ital. podplukovník, velitel zajat. tá-

bora v Capua Vetere 860. 
Graziani A., ital. generál, velitel čsl. vojska 

v Italii 924,925,927,93°, 1I2S, II88. 
Grégr Ed., čes. politik 191. 
Greif, rak. důstojník-lékař 470, 472. 
Grey Ed., angl. min. zahran. věcí 248, 259, 

262, 263, 413, 1016; l'vfasarykovo memo
randum "Samostatné Čechy" 413, 1016. 

Grivy-Loisy, ves ve Francii (sídlo velit. čsl. 
brigády) 999. 

Grmela Ant., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
336. 

Grmcla J., Franc. Čech 543. 
Groš K., pražský starosta 463. 
Grot K. J, rus. učenec 494. 
Gr6ner, něm. generál 1133. 
Gučkov A. J, rus. min. války 683, 686, 705, 

7°6. 
Guillemine, franc. generál 996. 
Gustav Adolf, král švédský I20-Z, 129. 
Gutor, rus. generál 716, 732, 740. 

Haag, město v Holandsku 122. 
Habrman G., čes. poslanec 412,77°-2,775 až 

778, 79 8, 803-4, 814, 944, 946, 1034, Ie60, 
1062, 1084-6, 1149; na social. konferenci 
ve Štokholmu 77°-2,775-7, 8I4. 

Habsburg, hrad 43. 
Habsburkové 43-5, 5 I, 85, 88-100, ro2, 

105, II6, 118-22, 124, i:z8-32, 134, 139, 
143, 145--6, I40-50, 152-3, 160, 162, 
169-7°, 174, 178, 186, 189, 191, 194-5, 
2°3, 217, 219, 227, 276, 279, 306, 350, 376, 
379, 393,416,461, 564, 601, 605, 607, 655, 
672,677,680-1,749,752,772-3,775, 8°9, 
817,85°,89°, 893,980,989,993, 1017, ro2I, 
ro54-5, 1069-72, 1076, ro8" 1089, 1090, 
1093, I096, lro9, 1II9, Iu8, II32, II 46, 
rr66; původ 43; první setkání s čes. ději
nami 43 ; zníčení panství Přemysla II. 43-4; 
nastoupení na čes. trůn 85; dědičné právo 
v čes. státě 93, lI6, 146; čes. povstání a po
msta 97 d., 106 d., 129; čes. stát základem 
moci 143 ; pragm. sankce 146; plán rozdělení 
panství 149-5°; Masarykova deklarace čsl. 
nezávislosti 1072 (sesazení); prohlášení čes. 

delegace v Zenevě (1918) 1089, 1090; sesa
zení s čes. trůnu (14. XI. 1918) 1146; konec 
panství v Rak.-Uh. II 32. 

Hadžié, srb. plukovník 575, 576. 
Haering Vl., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

(lékař) 7zo, 734. 
Hajda Č., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

72 9. 
Hájek J., čes. redaktor 396, 452, 812. 
Hajn Ant., účastník dom. odboje 206, 390, 394, 

678, 816, 1°36, 1148. 
HajŠman K., čes. redaktor 816. 
Hálek Vít., če~ký spisovatel 213. 
Halič 163, 288, 297, 299, 300, 309, 334, 340, 

394,428,438,441,456, 457,460, 523, 550, 
586, 604,665,686,745' 

Hamerling, předseda amcl'. syndikátu zahran. 
tisku 503. , 

Hammr, rvrm;str četnictva v Cechách II I 1. 
Hampl A.; čes. politik 1034. 
Hanka V., čes. spisovatel 173. 
Hanke J. A., čes. spisovatel 163. 
Hantich J., prof. Obchod. akad. 412. 
Hanuš, účastník čsl. odboje v Rusku 905. 
Haparanda, město ve Švédsku 703. 
Hartl, něm. poslanec 812. 
(z) Hasenburka, Zbyněk Zajíc, arcib. praž. 66. 
Hašler, čes. humorista 663. 
Hatina, čes. redaktor 446. 
Hauvinné, ves ve Francii (místo odpočinku 

čsl. brigády po bojích u Vouziers a Terronu) 
ro04, 10°5; přehlídka čsl. brigády 1°°5-6. 

Havelka, čes. prof. 446. 
Havlasa ]., čes. spisovatel 321. 
Havlena B., účastník čsl. voj. odboje v Italii 

859, 929. 
Havlíček K., čes. politik 176, 181, 183, r86, 

189,19°, 304, 382,455,756. 
Havrda Jar., účastník čsl. zahran. odboje v lta-

lii855· 
Heidler J., čes. dějepisec 664. 
Heinold, baron, rak. min. vnitra 387,388, I lI8. 
"Hej, Slováci", píseň 179. 
"Hej, Slované", píseň 298, 299, 319, 346, 804. 
Herben J, čes. spisovatel 389, 816, 1°36. 
Hercegovina 202, 228; okupace a anexe Rak.-

Uh. 202, 228. 
Herder J. G., něm. filosof 173. 
Heřman K., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku <1.86. 
Herron G. D., amer. historik, důvěrník Wil

sonúv 1°76. 
Hertling G., něm. kancléř 782, 1°48. 
Heyduk Ad., čes. spisovatel 213, 334,660,664. 
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Heyduk Jar., praporečník "Čes. Družiny" 331, 
334, 549· 

Hindenburg P., něm. generál 303, 464, 586, 
618, 640, 781, 891, 1°42, 1°48, ro54; linie 
H. 646, 1°42. 

Hlahol, zpěvácký spolek pražský 191, 192, 
663, I ro6. 

"Hlas", sloven. list 219. 
"Hlas Národa", čes. list austrofilský 460 (čl. 

"Ven z pasivity). 
Hlaváček Fr., ředitel Kanceláře Nár. rady v Ří
mě 855, 864, 870, 908, 912. 

Hlávka J., čes. architekt 204. 
Hlinka And., sloven. politik I II 9 (prohlášení 

v Turč. sv. Martině 24. V. 1918). 
Hlohovec, město na Slovensku II 8 5 . 
Hlučínsko II93. 
Hnězdno, město v Polsku 38, 45. 
Hodov, ves u Zborova 730. 
Hodža M., slaven. politik 219, 310, 397, 8ro, 

1120, 1122. 

Hodža M. M., sloven. spisovatel 179. 
Hoffman-Krátký Jos., účastník čsl. zahran. od

boje ve Francll 350, 375, 377,4°4,418. 
Hofman J., účastník čsl. voj. odboje ve Francii 

354-5,418, 566 . 
(z) Hohenbergu Zofie, choť arciv. Frant. Ferd. 

234-6, 271- 2. 
Hohenzollernové 5 I, 136, 149, 194, 224, 268, 

780,1069,1°71, II32; pád II32-4. 
Holandsko 99, II 9, 120, 122, 280, 313, 386, 

387, 389, 397, 655, 765, Il34; Masaryk 
386-7; podzemní styky čsl. odboje zahran. 
a domácího 397. 

Holasovici, slov. kmen 15. 
Holeček Jos., čes. spisovatel 304, 798. 
Hora Kutná, město v Čechách 79, 189, 45 I; 

stříbrné doly 44,56; dekret (1409) 65 ; perse
kuce studujících reálky 541. 

Horáček c., čes. politik 1°36. 
Horký K., čes. spisovatel 41o, 549, 824. 
Hostivít, čes. kníže 28. 
Houdek F., sloven. politik II25. 
House E. M., amer. plukovník 502, 504. 
Houska V., ruský Čech 768. 
Hoyos, úředník rak.-uh. min. zahran. věcí 240, 

242,266. 
Hi:ifer plukovník, rak. min. zásobování 790, 

1025. 
(z) H6tzendorfu c., náčelník rak.-uh. gen. 

štábu 240, 292, 585, 640, 653. 
Hrabě Ant., účastník čsl. zahlan. odboje 

v Rusku 326, 571. 
(z) Hradce Menhart 8 I. 

Hradec Bedřichův, emigrantská osada ve Slez
sku 136. 

Hradec Králové, město v čechách 80, I 94, 
549· 

Hradec Levý, hradiště u Prahy 29. 
Hradecky' V., předseda továrního výboru 

v Praze 802. 
Hrdlička A,. amer. čech 369. 
Hrdlička J., sloven. spisovatel 163. 
Hroby, město v čechách 97. 
Hromádko V., řed. muniční továrny v Tagan

rogu v Rusku 495. 
Hruban 1\1., čes. poslanec 460, 808, ro36, T078, 

II49· 
Hruška L., účastník čsl. voj. odboje v Italii 

866. 
Hrůza, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 338. 
Huerta V., president mexické rep. 508. 
Hurban J. M., sloven. spisovatel 179, 218. 
Hurban Vl., redaktor "Sloven. hlasů" v Rusku 

75°· 
Hurban-Vajanský, slov. spisovatel 218. 
Hus J., čes. reformátor 63-6, 68, 70, 76, 104, 

141,152,196,2°4,3°4,364-5,382,414-5, 
455, 491-3, 506, 513, 543, 546, 562, 660, 
756, 850, II 58; oslava v Londýně (191 5) 365 ; 
ve Švýcařích (1915) 414-5; v Rusku (I9I5) 
491-3; spis Mussoliniho 850; pomník 
v Praze 455,660; čsl. odboj 365,493,660. 

Husák Ot., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
a ve Francii 332, 480--1, 549, 72 0--2, 724, 
762, 826, 843, 845, 989, 999, II54; u Zbo
rova 720-2, 724; ve Francii 762, 826, 843, 
845, 989 999· 

Husinec, emigrantská osada u Střelína 136. 
Husitská Družina 330, 5°6; v. Česká Družina. 
husitství 61, 68, 70, 72, 74-6, 79, 81-2, 89, 

90, 104, 15 8, 160, 174, 195, 415, 492, 543, 
660, 679, 735-6, 943, 1°72; význam 61; 
myšlenkový základ 61 d.; národní myšlenka 
63-5, 71-2, 74-6; následky Husova upá
lení 66, 68; branná revoluce 68; směr mírný 
a radikální 68, 72, 74; čtyři artikule 70, 72, 
8o; stránka polit. 71-2, 74; demokratické 
snahy 74; války h. 75, 76 d.; 101; Lipany 
81; jednání s basilej. koncilem 80--1; kom
paktáta 81--2; h. revoluce a čes. stát 82 d.; 
Ferdinand 1. a h. 8<)-91; novoutrakvismus 
9°,94; čes. povstání 104; opora snah obro
zeneckých 174; čsl. odboj 330, 35°,414-5, 
455, 493, 660, 736, 762 Gména pluků čsl. 
armád. sboru v Rusku), 990 (přísaha čsl. 
vojska ve Francii). 
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Hussarek M., předseda rak. vlády 1°40--1, 
1°45,1048,1°55,1°76--7,1082,1°94,1169; 
protičcs. oktroje 1°40--1; plán národnostní 
samosprávy ro45-6, 1068, 1°76-7. 

Hůza Jos., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
894· 

Hviezdoslav P. O., sloven. spisovatel 219, 948; 
prohlášení na pražských divadelních slav
nostech 952. 

Chalupa R., pokladník "N..árod. výboru" 1°38. 
Chalupa Vl., přidělenec "Csl. nár. rady" u gen. 

Janina 843, 924. 
Champagne, kraj ve Francii 650, 998; bojiště 

358,416,426,65°,998. 
Chapoulot, franc. důstojník v setnině "Na-

zdar" 356. 
Charbin, město v Mandžusku TOOS. 
Charente, řeka ve Francii 835. 
Charkov, město v Rusku 320. 
Charváti, slov. kmen 15. 
Cháteau-Thierry, město ve Francll 822. 
Chaumont, měst9 ve Francii 999. 
Cheb, město v Cechách 80, 123, II74; Cheb

sko 38, 42, 44, 45· 
Chebané, slov. kmen 14. 
Chelčický Petr, čes. reformátor 74, 90, 152, 

415,494,756, 115 8. 
Chemin des Dames, posice na západ. bojišti 

646, 648,-5 I ; pověst o čsl. účasti na bojích 
na Ch. d. D. 648-9. 

Chéradame A., franc. spisovatel 557. 
Chérě, franc. generál 839, 841, 846; uvítání 

čsl. dobrovol. v Cognacu 839-40. 
Chesterton G. K., angl. spisovatel 365. 
Chestres, ves ve Francii (u Vouziers) 1002, 

1°°3· 
Chicago, město v Americe 371, 391, 511, 549, 

560, 6II, 612, 696, 824, 825, 1010, 1013; čsl. 
kolonie 371, 512, 6II, 612; projev Čechoslo
váků proti Rak.-Uh. (28. VII. 1914) 371; 
protirak. schůze čsl. "Amer. tisk. kanc." 
371-2; založení "Čes. národ. sdružení" 
373; čsl. dobrovolníci v kanadské armádě 
5 12; č.sl. bazar 6 II; čsl. dobrovolníci v čsl. 
armádě ve Francll 824, 825; Masaryk v Chi
cagu 696, roro-I, TOI3. 

Chládek, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 466. 
Chlumec, hrad u Teplic v Čechách 39. 
(z) Chlumu Slavata, čes. politik 94, 97. 
Choc V., čes. poslanec 452,812,813, 
Chodorovič, rus. generál 577, 578, 688. 
Cholm, město v Rusku 334. 
Chomutov, město v Čechách II74. 

XIX 

Chorvati, národ 186, 208 228, 230, 850; proti-
rak. odpor 230 d. 

Chorvatsko 16 (české), 456, II83. 
Chrudimsko 136. 
Chum, policej. komisař 305, 414. 
Chýnov, hradiště v j. Čechách 3 I. 

Ilidže, lázně v Bosně 234. 
imperialismus: francký 17; habsburský 88, 

104, 119, 208; německý 202, 224, 226, 408, 
655,780,896. 

"Indépendance Tcheque" v. "Česká nezávis-
lost". 

Indie 509, 767. 
Irové 502. 
Irsko 120, 638, 767. 
1rkutsk, město na Sibiři 961, 966, 971, 973. 
1sonzo v. Soča. 
Iška Fr., amer. Čech, odpůrce čsl. odboje 373, 

501, 6II, 612, 613, 614; pře 613-4. 
1talie 42,202,227,229,24°,243,25°,280,291, 

377,386,39°-2,4°6,4°8, 4II- 2, 429, 456, 
463, 505, 510, 554, 560, 585-6, 588, 643, 
651-2,654,686,696,7°8,780-1,783,820, 
826, 828, 831, 842, 848-56, 858, 860, 
862-6, 868-872, 874-6, 878, 892, 900, 
910, 912, 915, 916, 921- 2, 925, 930, 
933-4, 977,978,982, 1027,1°41, I052-3, 
1°72 , IIz6, II3I, 1133, II39, IIF, II87-8; 
národ. sjednocení 172, 186; revoluce (1848) 
186,189; spolek s Rak.-Uher. a Německem 
202, 227, 243, 270. - Světová válka: ne
utralita 270, 28o; vstup do války s Rak.
Uher. 291, 365, 386, 392, 406, 429, 463, 
848, 85 I, 925; válka s Rak.-Uher. 522-3, 
651 d., 852, 856, 928, 930, 935-7; vy
povědění války Německu 848; londýnský 
pakt 406, 412; defaitistická nálada (1917) 
652, 870; protirak. nálada 849-5°; rak.-uh. 
ofensiva (1916) 585-6; porážka u Caporetta 
65 2, 783, 817, 870--2, 892, 910; mírová 
nota Benedikta XV. 78o; porážka Rak.-Uh. 
ro93, T096, II 26-8 ; Vittorio Veneto II28; 
příměří ve Villa Giusti 1128; poslední vá
lečná zpráva 936-7. - Čsl. odboj: Čechové 
v 1. před válkou a styky čes.-ital. 848-9, 
852, 870; neinformovanost o Čechoslová
cích 848-50; Masaryk v I. 390-2, 398,696, 
II52; Voskův leták 505-6; činnost propa
gační 850 d., 853 d., 855, 908, 930; ital. přá
telé 854, 9ro; itaL-čes. komitét 854; vláda a 
čsl. odboj 863-4, 866, 870, 872, 910, 912 až 
913,922, 1018; čsl. tisková kancelář v Římě 
853-4 (v. Řím); kancelář Národ. rady v Řf. 
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mě 855 (v. Řím); časopis "V boj" 86o; ca1"
zanská akce 872-6, 9IO; kongres utlače
ných rak.-uh. národů v Římě 9I6, 9I8-2I; 
prohlášení Orlandovo o čsl. samostatnosti 
(3. X. I9I8) 1052-3.- Čsl. vojsko: čsl. za
jatci 566, 820, 826, 828, 846, 851-2,855-60, 
862,864-6,869-72,877, 9IO, 913-4, 916, 
924; motivy zbíhání 856, 858-9; poměry 
v zajateckých táborech 857-8, 866-9; re
voluční organisace čsl. zajatců 858-62, 
864-6; důstojnické tábory zajat. 869-7°; 
Caporetto 872: zřízení čsl. pracovních zajat. 
oddílů 864, 9I2-5, 924; utvoření čsl. vý
zvědných oddílů 877-8, 924-5; čsl.-jiho
slov. dobrovol. sbor Pivkův 876-7; jed
náni "Čsl. nár. rady" o vydání čsl. zajatců 
pro čsl. vojsko ve Francii 828, 846, 864; 
jednání o zřízení čsl. armády v 1. 855-6, 
862, 864, 876, 912, 913; zřízení čsl. vojska 
915-6,921-2; čsl. divise 855,922,924-6, 
93°,933-6, I052, II52; organisace divise 
834.922,924-5,93°,935; sokol. duch 845; 
velitelé a důstojnici 924, II28, II88; nábor 
dobrovol. 924, 1140; odevzdání praporu 
v Římě 925-7; odjezd na bojiště 925, 928; 
boje 928-9 (Fossalta), 934-5 (Doss'Alto), 
936 (Roveretto); na tyrolské frontě 930 d.; 
rak. pokus podkopati důvěru 1. v čsl. dobro
vol. 930, 933; "Výzvědní" pl. (čís. 39) 871, 
924-5, 936; činnost výzvědčiků 877-8, 
928, 936; smrt v rak.-uh. zajetí 878, 929, 
935; v okolí Padovy 935, lI52; přehlídka 
ital. králem 928,93°, II3I; uznání 929-30, 
934-5; propagační význam 930; návštěva 
Benešova 1°52; návštěva Masarykova 1 I 52; 
čsl. armádní sbor Iu8, IIF; organisace 
domobraneckých praporů I I 3 I; návrat do 
vlasti 1186-8; boje na Slovensku II3I, 
II88. V.: Beneš E., Capua Vetere, Čes. 
dobrovol. sbor, Čsl. národ. rada, Padula, 
Štefánik. 

Italové, národ 355, 446, 506, 522, 577, 620, 
623,65 1,85°,87°,920,95°; a Německo 850; 
účast na divadelních slavnostech pražských 
(1918) 950, 953· 

Ivanka M., sloven. politik II24. 
lzvolský A. P., rus. vyslanec v Paříži 556, 701. 

Jacovce, město v Rusku 745. 
Jaderské moře 42, 525, 877. 
Jagellovci, čes. dynastie 84, 85. 
Jakoubek ze Stříbra, čes. reformátor 70, 81. 
Jakub, angl. král 102, I04. 
Jan XXIII., papež 66. 

XX 

Jan Jindřich, vévoda lucemburský 50. 
Jan Jiří, kurfiřt saský 102,104,105, 110. 
Jan Lucemburský, čes. král 45-6, 57-9, 72, 

4 2 5. 
Jan Zhořelecký 50. 
Janák, redaktor "Amer. Osvěty" v Omaze 372. 
Janin M., franc. generál, vrchní velitel čsl. 

revolučních armád 555,558,572,592,595, 
598, 686, 702, 707, 746, 819, 842-3, 846, 
916, 974, 985, 1052; soud ° Durichovi 592, 
595; podpora čsl. odboje v Rusku 686, 70'Z, 
8 I 9 ; vrchní velitel čsl. vojska 842 ; přehlídka 
2 I. čsl. pl. 846; ce~ta k čsl. armádě na Sibiř 
974, IOp. 

Jankov, ves v Čechách u6. 
Janoška Jur., sloven. politik I II 9, 1163, II64; 

vítání pres. Masaryka II 64-5 . 
Janouš, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 466, 

468-9. 
Jansen, franc. astronom 362. 
Janů, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 905. 
Japonsko 280, 906, 1008-9, 1049--5°, 1139; 

Masaryk v J. I 008-9, 1049-50; uznání 
"ČsL nár. rady" 1049-50. 

Jarnac, město ve Francii, garnisona 22. čsl. pl. 
826,835,846-8,1006; 22. čsl. pl. 846-8; 
24- čsl. pl. Io06. 

Jaromír, čes. kníže 37. 
Jaroslav, město v Haliči 334, 336,477,478. 
Jastrebov N. V., rus. učenec 494, 707. 
Jednota bratrská 90-2, 99, 102, II9, 132. 
Jefremov, rus. poslanec 494. 
Jekatěrinburk, město v Rusku 966, 970 (obsa

zení Čechoslováky). 
Jekatěrinodar, město v Rusku FO, FL 
Jekatěrinoslav, město v Rusku 486 (čes. ko-

lonie), 742 (poprava čsl. legionářú). 
Jemnice, ves u Stanislavova 738. 
Jenisej, řeka v Sibiři 966. 
Jeronym z Prahy, čes. reformátor 66. 
Jesenský J., prof. praž. univ. 104, IlO. 
Jesenský J, účastník čsl. odboje v Rusku 970. 
Jesenský J., sloven. politik 310. 
jesuité 93, 96, 101, u8, 138-40, 162. 
Jezerná, město v Haliči 716-7, 732, 737, 739, 

744· 
Jičínský R., vůdce zdravotní expedice amer. 
Čechú do Srbska 367. 

Jihlava, město na Moravě 81, I17!. 
Jihoslované 20, 43,198,228,23°-1,238,322, 

386, 391, 411-3, 496, 574, 620, 669, 678, 
680" 750, 774, 850, 870, 872-3, 876-7, 882, 
918,,-20,939-4°,943-4,949-5°,978-9 
981, 990-I, 1010, 1017, 1038, 1045-6. 
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I074, Ion-8, 1094, IIF; touha po sjedno
ceni 230 d., 244,413; odboj proti Rak.-Uh. 
391, 4II, 876, 882, 944, I077; dobrovol. 
sbor v Rusku 496, 574; carzanská akce 
872-6; Pivkův čsl.-jihoslov. dobrovol.sbor 
vL 876 d.; američtí .1.1010; rozchod s Rak.
Uh. I I 32; J. a čsl. národ 238, 669, 944, 
I038, I045, 1046; dubnová manifestace 
v Praze (I9 I8) 939, 940, 943-4, 945; diva
delní slavnosti pražské (V. I9I8) 949, 950, 
953· 

Jílek, sazeč časop. "La Nation Tcheque" 410. 

Jindřich 1., král něm. 32, 33. 
Jindřich II., císař něm. 37. 
Jindřich IV., císař něm. 38. 
Jindřišek, účastník čsl. zahran. odboje v Rusku 

488. 
Jirásek Alois, čes. spisovatel 82, 213, 3°4,454, 

542-3, 659, 662-4, 667-8, 674, 771, 798, 
939-4°,942-3,95°, II58; a čes" národ za 
války 659-60; Temno 543, 659; Husitský 
král 66o; Bratrstvo 82, 2.1), 66o; J. Zižka 
454, 662; Psohlavci 454; J. Hus 662; účast 
na projevu čes. spisovatelů (1917) 664, 667 
až 668; přisaha čsl. národa 939 d.; uvítání 
pres. Masai)'ka (2!. XII. I9I8) 1158, 1160 až 
II6!. 

Jiří V., král angl. 426. 
Jiří z Poděbrad, král čes. 82-4, 940, 1140, 

II55, II60, II6z. 
Jirsa, čes. důstojník, účastník carzanské akce 

874, 876. 
Jimšková M., českoamer. revoluční posel-
kyně 506. 

Jiskra z Brandýsa, čes. válečník 82. 

"Jizeran", čes. krajin. list 453. 
Joffre J. J. c., franc. maršál, velitel franc. ar-

mády 358, 4I8, 426, 457,5 67,646. 
Joinville, město ve Francii 835. 
Jokohama, město v Japonsku 1009. 
Josef I., císař něm. 145. 
Josef II., císař něm. 135, 159-60, 163-6, 

169, 178 ; nábož. tolerance 135, 164-5; re
formy poddanské 165-6; čes. národ. obro
zení 166-7. 

Josef Ferdinand, rak. arcivévoda 441. 
Josefůvka, ves u Zborova 7IB. 
Jošt, markrabě morav. 50. 

"Journal des Débats", franc.list 517,52°,621; 
. prohlášení "Čes. zahran. komitétu" FO-I. 
Judson, Harry Pratt, president chicagské Umy. 

IOII. 
Jugoslavie 982, 1046, II 32. 

Julien, franc. důstojník v čsl. vojsku ve Francii 
843· 

Jungmann .los., čes. vědce 171-2, 75 6. 
Jur~ .I os., účastnik čsl. odboje v Italu 859, 86 I. 
Junga F., sloven. poslanec SIO, lI20 (prohlá-

šení v peštské sněmovně 19. X. I9 I8). 
Jusserand J., franc. vyslanec Ye Spoj. státech 

822, lI50. 
Jusupov, rus. kníže 632. 
Jusupov F. J., rus. generál 492. 
Jutsko, poloostrov; nám. bitva (VI. 1916) 550. 

Kadai1, město v Čechách 16. 
Kadlec R., čes. důstojník v čsl. vojsku ve 

Francii 837, 843, 1000. 
Kadlec, účastnik čsl. voj. odboje v Rusku 902, 

96!. 
Kácha M., čes. redaktor 446. 
Kaledin, ataman donských kozáků 757. 
Kalina Ant., čes. politik 390, 605, 678-80, 

778, 814-5, 890, 1085; prohlášení (30' V. 
1917) 678- 80. 

Kaluš, město v Haliči 738. 
Kamieniec Podolský, město v Rusku 7I5, 750; 

Masaryk 750. 
Kanada 508, 5 I2,_ 612, 639; Čechoslováci 506, 

5 12 (v kanadské armádě); češ. dobroyol. 
ze Spoj. států v kanadské armádě 512. 

Karaulov, rus. poslanec 494. 
Karějev, rus. historik 707. 
Karel 1., poslední rak. císař 547, 552, 598-600, 

618, 643-4·, 651, 653-5, 764, 783, 785, 
8°4-5, 807, 810, 893, 920, 946, 1017, 1047, 
1068, 1°74-8, 1080, 1093-5, 1°98, II 09, 
I 127-8, I I 3 1-2, I I 3 9; nastoupení na trůn 
552,598 ; vlastnosti 598-601, 653; okolí 
598-9,653-4; amnestie 810-3; jednání 
o smír s Dohodou 599, 643-4, 653-5,764, 
783, 785, 8°4-5, 892-3, 946, 1°76; Cle
menceauovo odhalení 892-3, 920, 946, 
1017; :říjnový manifest (1918) 1068, 1074 až 
1080, I093-4, II 14, 1128, IIG9; poslední 
pokusy o záchranu trůnu 1047, 1094 d., II3I 
d.; rozváZaní spolku s Německem 1°95; sta
rost o Němce z čes. zemí po praž. převratu 
II09; konec panství v Rak.-Uh. II 32; žádost 
za pobyt v Brandýse nad 1.. II32; exil II3 2 • 

Karel IV., císař něm. a král čes. 46-5°, 52, 
59-61, 71, 83, 88, 150-I, 562. 

Karel V., císař něm. 90-I, 208. 
Karel VI., císař něm. a král. čes. 135, 139, 143, 

146, 149· 
Karel XII., král švédský 132. 
Karel Albert, kurfiřt bav. 150. 

Obrázkové dějiny naší samostatností 77. XXI 
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Karel Emanuel, vévoda savoj. 99, I02. 
Karel Gustav Falcký, král švédský 132. 

Karel Veliký, císař 18, 32, 88. 
Karlovci, dynastie 17. 
Károlyi M., maďar. politik !Ip, 1148, II 76, 

II78, II83, II90; pokus odlákati Slováky 
od Čsl. rep. 1178; příměří s gen. Franchetem 
d'Esperey II83. 

Karpaty, pohoří II, 12,464, 1140; průsmyky 
300, 439, 457· 

Kasprowicz J., pol. básník 950. 
"Káťa", (lunet), čsl. posiční bod na zborov

ském bojišti 718, 719, 727. 
katolictví 90, 94-5, 98, 101, Ir 0, II 6, 128, 

13 2 , 136, 13 8, 140-I, 188, 190, 393, 454; 
protireformaČl1J 93,98, II2, IIS-6, 136 d., 
140 d., 157-8, 160, 162, 164-5, 174, 178, 
415, 564; čes. národ za války 393, 817. 

Kavkaz, kraj v Rusku 314,479, 630; čes. osady 
314; čes. školy 317. 

Kazaň, město v Rusku 97I. 
Kazi, čes. kněžna 27. 
Kazimír, král polský 84. 
"Kde domov můj", čsl. hymna 181, 298, 319, 

35 8,663, S04, 889, 914, 927, 945, 948, IOII, 
1040, 1066. 

Keltové, kmen 8, I I. 
Kemeti, prof. peštské univ. 810. 
Kepl R., účastník čsl. zahran. odboje ve Francii 

377, 378, 40 6, 408 • 

Kerenský A. F., rus. ministr 634, 636, 684-5, 
695, 7°5-6, 708-10, 712-5, 718, 722-3, 
73 8-9,744,75°,757,880; čsl. odboj 684-5, 
695, 733, 73 8, 750; rozpuštění "Čsl. bri
gády" 7°8-9; ofensiva 709, 713-5, 718, 
722-3, '737-9; diktatura 757. 

Kestl]., předseda "Svazu čes. kat." v Americe 
IOro. 

Kestřanek, rak.-uh. velící gen. pražský II08, 
III4, Irr8. 

Khlesl Mel., habsb. státník 97, 98. 
Kinský Fr., hr. 163. 
Kinský V., hr. 120. 
Kišiněv, město v Rusku 597. 
Kitchener H., angl. min. vojenství 386, 703. 
Kladno, město v Čechách S03. 
Kladsko 31, 3S, 51, 83, IP, 686. 
Klášterský A., čes. spisovatel 662. 
Klecanda ]., čes. spisovatel 321. 
Klecanda Jiří, účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 321-2, 486, 488, 491, 494-5,549, 
691, 706, 757-8, 899; dokladnaja zapiska 
322, 325; jednatel správy "Svazu" 486; se
kretář ONR 691, 706. 

Klecanda Vl., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
332,466,471. 972. 

Klecanda Vl., čes. historik 728. 
Klineberger B., českožidovský pracovník 453. 
Klofáč V., čes. politik 305, 371, 39°,476, 544, 

675,798,812-4,817,944,1°34,1060,1085, 
1°96, rr48. 

Klouda, čes. důstojník v čsl. vojsku ve Francii 
996. 

Knobloch, plukovník četnictva v Čechách 
IrrI. 

Kobarid v. Caooretto. 
Kocián Jar" č;s. hudební umělec 950. 
Kohourek, čes. důstojník, účastník carzansk é 

akce 874, S76. 
Kolářský, účastník čsl. odboje v ltalii 868. 
Kolčak A. V., rus. admirál 969. 
Kolesnik, ms. důstojník v "Čes. Družině" 465. 
Kolín v Americe 369. 
Kollár J., čes. básník 172, 174, 179, 
Koller, rak. generál a čes. místodržitel 198, 200. 
Kolomenský, rus. generál, velitel I. čsl. divise 

v Rusku 893. 
Kolovrat, hr. 173. 
Komárek, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

9°5· 
Komárno, trestnice v Uhrách 547. 
Komenský J.A., rrs, II9, 129- 32,144,153, 

15 8, 165, 204, 219, 382, 387, 415, 454, 562, 
660,746,756, lO07, 1°72, rII3, Ir58, rr65; 
vůdce čes. emigrace 129 d.; proroctví 130; 
"Kšaft" 130, 387. 

KOl1as, účastník čsl. zahran. odboje v Americe 
372 • 

Konečn)T A., čes. poslanec 677, 805, 1148. 
Koniáš A., čes. jesuita 139, 165, 168. 
Koníček-Horský Sv., účastník čsl. zahran. od-

boje v Rusku 326, 329-30, 377-9, 400, 
418 , 490, 500, 549, 570-I, 591- 2 , 614; 
zájezd do Francie a Ameriky 377-8, 400, 
490,5°0,614; smýšlení 49°,571, 59I. 

Konopiště, panství arciv. Frant. Ferd. v Če
chách 2)2, 272; návštěva něm. císaře Vilé
ma II. (1914) 232-3. 

Konrád, účastník čsl. voj. odboje v Italii 924. 
Konstantin v. Cyril. 
Koňuchy, ves v oblasti zborovského bojiště 

719-20, 722-4, 73°· 
Kopal, účastník č~l. voj. odboje v Rusku 728. 
Kopecký Fr., účastník čsl. zahran. odboje 

v Anglii 363-4, 378, 504, 520, 549, 562. 
Kopecký Fr., účastník čsl. zahran. odboje 

v Americe 507, 824. 
Kopta J., čes. spisovatel 734. 
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Korbel, čes. sochař v Americe 369. 
Kordač, univ. prof. 1°36. 
Korea 767. 
Korfu, ostrov 525. 
Kornilov L. G., rus. generál 737-8, 740, 

745, 75 6- 8, 896 ; pokus o převrat v Rusku 
757; Kornilovci 738, 745; čeští Komilovci 
737-9, 745, 757, 895· 

Korošec A., jihoslov. politik 680, 940, 943. 
Korutany 42. 
Kosina, vicepresident praž. místodržitelství 

IrOO, rr09, I IlO. 
Kosmas, čes. kronikář 7, 8, 27. 
Kosovo pole v Srbsku, bojiště 232, 239. 
Kostnice, město v Německu 66, 70, 76, 15 2, 

196,414,454,49 1 , 546; koncil 66. 
Kostolány, město na Slovensku rr86. 
Kostrba, čes. důstojník rr 14. 
Košice, město na Slovensku II22, rr85. 
Košík G., delegát amer. "Sloven. Ligy" 587, 

588. 
Košut L., maď. revolucionář 561. 
Kotek J., čes. redaktor 308. 
Kotar, rak.-uh. přístav 1026; vzpoura námoř
níků (1918) 1026-7. 

Kouklík, 'ičastník čsl. voj. odboje v Rusku 
476. 

Kouřimsko 15, 31. 
Kovalevský R. P., rus. poslanec 494. 
Kovalevský M. M., rus. učenec 494. 
Kovanda Jul., úČ3stník čsl. odboje 387-S, 

392 • 

Kovel, město v Rusku 7IZ. 
Kožlany, ves v Čechách 549. 
Konigstein, hrad v Čechách 41, 51. 
Korber A., předseda rak. vlády 389, 551, 599, 

601, 604. 
Korber Č., čes. redaktor 446. 
Komer Ed., čes. poslanec 545, 814. 
Krajina 42. 
Krakov, město v Haliči 300, 338, 394,451,477; 

Krakovsko 34, 36, 38,45. 
Královec (Konigsberg), město v Prusku 42. 
Královéměstecko 796. 
Kramář K., čes. politik 302, 313, 393-5, 397, 

4II, 442- 6, 461,513,518,543,545-8,697, 
777, 79 8, 808-1" 815-6, 884, 944, 950, 
1°34,1085-6, I096-7, II44, 1146, II48 až 
II49, 1I56, II92; účastenství v "Maffii" 394, 
395, 442-3; austrofilství 444, sr8, 813; 
rusofilství 302, ,13, 394; zatčení 442-4, 
461; proces 444-6, 545 d.; rozsudek 546 až 
547, I097; amnestie 777, 810, 8IZ; návrat 
do Čech SI3, 815; činnost 816; předsedou 

"Národ. výboru" IOH; na ženevské schůzce 
s Benešem 1085-93; předseda čsl. první 
defin. vlády ro87, II48-9; v prvním zase
dání "Národ. shromáždění" (14. XI. I9I8) 
II44-7; uvítání pres. Masaryka II 56-8; 
na mírové konferenci rr9 2 • 

Kramerius V. M., čes. nakladatel 168. 
Krásná, osada v oblasti zborovského bojiště 

732· 
Krasnik, město v Rusku 479. 
Krásnohorská El., čes. spisovatelka 660, 661. 
Krasnojarsk, město v Sibiři 966 (dobytí čecho-

slováky). 
Kratochvíl Sl., úředník 308. 
Krejčí Fr., uruv. prof. 1°36, ro60. 
Krejčí F. V., čes. spisovatel 950, ro34. 
Krejčiřík, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

728, 729, 744· 
Kremenčug, město v Rusku 577. 
Kremnice, město na Slovensku II 85. 
Křesomysl, čes. kníže 28. 
Kresscnbrunn, bitva u K-u 42. 
Kreščak, město ve Francii 425. 
Kreuzwald, čsl. posice na alsaské frontě 994, 

995 (něm. útok). 
Křička P., čes. spisovatel 662. 
Kristianie, hlav. město Norska 703. 
Kristína, královna švédská 129, 132. 
Krkonoše 42. 
Krnovsko 15 I. 
Krobatin, rak.-uh. min. války 243, 244. 
Krok, čes. kníže 27. 
"Krok", čes. časopis 173. 
Kroměříž, město na Mor. 188; sněm (1848/9) 

188-9· 
Kroutil, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 905, 

973· 
Krumlov Český, město v čechách 128. 
Kmšné hory 18, 39 53, 376. 
Krylenko N. V., velitel bolševické armády 718. 
Kudrna J., popravený čes. voják 441. 
Kunte L., čes. redaktor 396, 452. 
Kunz, polic. řed. pražský II I 1. 

Kupka Fr., čes. malíř, účastník čsl. odboje ve 
Francii 352, 410, 520, 549, 603, 847. 

Kursk, město v Rusku 904. 
Kuzmanek, rak.-uh. generál 464. 
Kvádové, germ. kmen II. 
Kvapil Jar., čes. spisovatel 398, 664, 667, 

673-4, 771, 806, 949, II 52; účastenství 
v "Maffii" 398, 664; manifést čes. spisova
telů (1917) 664, 667-72. 

Kyjev, město v Rusku 314, )20, 327, 329-31, 
333, 35 8, 486-7, 492, 497, 500, 549, 568, 
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S7 I, 584, 587, 596, 688, 691, 696, 706, 737, 
748, 750, 75 8, 760, 895-6, 898, 902, 908, 
982, 1016; čes. kolonie 314, 327, 329-3 I, 

334, 486, 488-9, 500, 570-1; čes. spolek 
J. A. Komenského 316,492; čsl. manifestace 
na poč. války 320; účast kyj. Čechú na čsL 
voj. odboji v Rusku 329-31, 334,488-9; 
organisace "Čes. Družiny" 330 d., 7°8; 
odevzdání praporu "Č:es. Družině" 333-4, 
3 5 8 ; vojensko-technická komise "Svazu čsl. 
spolků" 486, 499, 568-9; L sjezd "Svazu" 
(IV. 1916) 500, 568 d.; kyjevská správa "Sva
zu" 571-2, 574-5, 578, 590-2, 595-:-8, 
682-3, 686, 688, 691; záložní prapor "Csl. 
brigády" 577; spolek "Čsl. jednota" 578; 
"kyjevský zápis" 5 87-9, 592; II. kyjevský 
sjezd (1917) 683, 688 d., 695, 702, 76o; voj. 
a zajat. komise ONR 691, 76o; Masaryk 
v K. 696, 706, 737, 748-5°, 895; ústup čsL 
vojska 902. 

Kyjov, město na Moravě 307, 451. 
Kyjovský J., účastník čsl. zahran. odboje 399, 

549· 

Labe, řeka 7, 13, 15, 17, 18, 31, 41, 52, 53, 
175· 

Ladislav Pohrobek, čes. král 82. 
Lammasch H., poslední předseda rak. vlády 

lOS5, 1°76, 108S, 1094, 1098; jednání s prof. 
Herronem o separátní mír Rak.-Uh. 1076; 
utvoření vlády 1094, 1°98. 

La Natřon Tcheque v. Nation Tcheque. 
Lansing R., sekretář zahran. věcí Spoj. států 

63 8, 978-9, 991, 1014, 1017, 1022, 1069, 
I I 50; prohlášení o římském kongresu 978 až 
979, 991, 1017; prohlášení o osvobození 
čechoslováků (28. VI. 1918) 991-2, 1017; 

• prohlášení z 3. IX. 1022; deklarace čsl. ne-
závislosti 1069; Masaryk 1017, 1022, IISO. 

Lavička Jos., účastník čsl. odboje 392, 398. 
Lebrun A. F., franc. ministr 982. 
Leger L., franc. přítel čes. národa 19S, 842. 
Lemuzi, slov. kmen 14, 28. 
Lenin (Uljanov Vlad. Iljič), předák bolševiků 

510, 7II , 758, 781, 880, 9°5; příchod do 
Ruska 7II, 78I. 

Lens, město ve Francii 646. 
Leopold L, císař a král čes. 150. 
Leopold II., císař a král čes. 169, 178. 
Lesley, habsb. důstojník 124. 
Lešno, město v Polsku II9, 132. 
Leygues J., franc. poslanec 557, 621, 982. 
Liberda J., čes. C),,'ulant 135. 
LiJ--erec, město v Čechách 1170, II 74. 

Libice, sídlo Slavníkovců 3 I, 34-6. 
Libiš Fr., účastník čsl. voj. odboje v Italii 866. 
(z) Libočan Václav Hájek, čes. kronikář 168. 
Libuše, čes. kněžna 27-8, 173, 663. 
"Lidové noviny", čes. list 543. 
(z) Liechtenštcjna Karel IrO, II2. 
Lier J., čes. spisovatel 664. 
Licht A., přednosta praž. voj. zastupitelství 

45 1- 2 ,543. 
Lincoln, president Spoj. států 1072. 
Linec, město v Hor. Rakousích 1093. 
Linhart Jos., účastník čsl. zahran. odboje 396, 

549· 
Linhartová L., účastnice čsl. odboje 396, 549, 

812. 
Lípa Česká, město v Čechách 1030, II74. 
Lipany 8r. 
Liptovský sv. Mikuláš, město na Slovensku 

947-8, I II9 (májový projev slovenský 
1918). 

Litoměřice, město v Čechách 124, 1064, 1174; 
voj. velitelství 439 (o chování čes. vojákú), 
I II 4, II16. 

Litoměřici, slov. kmen 14. 
Litomyšl, slavníkovský hrad 3 I ; Litomyslsko 

132· 
Lloyd George, předseda angl. vlády 69 8, 

783-5, 975, II92 ; program osvobození 
Čechoslováků 698; čsl. odboj 975-6. 

Lobkovic B., důvěrník císaře Karla I. 1°78, 
II3 2 • 

(z) Lobkovic Zdeněk Popel, nejv. kancléř 94. 
Lodgman R., zem. hejtman "Deutschbbhmen" 

1170, II74. 
Logaj Jos., účastník čsl. odboje v Italii 855, 

859-61, 910. 
Lom St., čes. spisovatel 662. 
Lombardie (-sko), kraj v Italii 46, 850' 
Londýn, hlav. město Anglie 261, 263, 362, 

364-6, 386, 404, 412, 414, 454, 500, 504, 
512-5,549,555,559-61,695-7°0,7°2 až 
703, 7°)-6, 828, 830, 853, 892, 938, 1019 až 
1021, 1052, Il50; čes. kolonie 362-3, 3,66, 
378,412, 562, 564, 695; "Sokol" 362; "Ces. 
sekce komun. klubu" 362-3; čes. spolek 
"Zižka" 363; protirak. smýšlení 1. Če<;:hů 
364-6, 562 (projevy v Hyde Parku); "Ces. 
komité" 364-5 ; oslava Husoya (1915) 365; 
čes. propaganda 365-6, 56I-Z; Masaryk 
v L. 366, 412, 414, 512-4, 559-61, 696, 
698, 702-3, 705, II 50; přátelé Masat~kovi 
392, 698 ; londýnský pakt 406, 918; univer
sita 413 (pozvání Masarykovo), 516, 51 8, 
55 6, 561 , 698; tisková kancelář "Čsl. národ. 
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rady" 56o-I; jednání Benešova 828, 830, 
1018-21; čsl. diplomatický zástupce T020, 
1052, 1057; Piccadilly Circus 561. 

Loskot Fr., čes. redaktor 446. 
Lothar, císař něm. 39. 
Lotocký, rus. plukovník, první velitel "Čes. 

DruZiny" 331, 332· 
Lotrinsko 224, 654, 767, 784, 985, 989, II 34. 
Lublaň, město v Krajině 868. 
Lublin, město y Rusku 479. 
Lucemburkovci, dynastie 45, 49-50, 88. 
Lucembursko 46, 47, 50, 83, 270. 
Luccheni, ital. anarchista 1086. 
Luck, město v Rusku 550, 586, 638 (prúlom 

rak.-uh. fronty 1916). 
Lučané, slov. kmen 14, 28. 
Ludendorff E., něm. generál 618, 640, 78r, 

891, 1°42, 1048, 1054, 1133· 
Ludmila sv. 32. 
Ludvík Bavorský 85. 
Ludvík Filip, král franc. 183. 
Ludvík Jagellovec, král čes. 84, 85. 
Ludvík Němec 24, 29. 
Luhačovice, město na :Moravě 219, 814 (po-

rady; ;: stedn,?cení .čes. polit. stran 1917). 
"Lumlr , ces. casopls 662. 
Lunačarský, předák ms. bolševiků 738. 
"Lusitania", angl. osobní loď 638,640. 
Luttich, pevnost v Belgii 28L 
Lužice 47,5°,51-3,58,82-4,100, IIO, II9, 

124, 149, 322, 328, 686, II67; Dolní 46, 47, 
So; Horní 39, 41, 46, 50; odtržení od čes. 
státu IIO, 124, 126, 149; plán připojení k čes. 
státu za svčtové války 328, II67. V.: Srbové 
Lužičtí. 

Lutzen u Lipska, místo bitvy (1632) 122. 
Lutzow Fr., čes. historik 364, 854. 
Lvov G. J., předseda první revoluční vlády 

rus. 634, 681, 683, 706. 
Lvov, hlav. město v Haliči 299,334,479,738. 
Lvon, město ve Francii 426. 
L}'sá, město v Čechách 794. 

Macchio, baron, rak.-uh. vyslanec v Římě 302. 
Mackensen, něm. generál 479, 523, 524, 550, 

575, 576. 
Macquarr, farma ve Francii (u Vouziers) 1000. 
Maďaři, národ 24-6, 30, 34, 172, 178-9, 

r84-5, 188-9, 191, 194, 196, 200, 202-3, 
208, 21 7-9,228,233-4, 237, 240, 242-4, 
256, 269, 276, 279, 308, 310, 312, 322, 325, 
338,408,435,458,466,497, 505, 546, 579, 
59r, 599, 680-I, 698, 73 6, 73 8, 750, 774, 
8°9--10, 886--7, 944, 947--8, 956, 982, 

1064, 1070-I, 1081, 1090, III9-20, II25, 
1128, II48, II75-7, 1180-I, II83, II86 az 
II87; nacionalismus 172, 178-9, 185; vy_ 
rovnání s Rak. (1867) 194, 217; protislov. 
nepřátelství 228, 237 d., 240, 243, 1°78; 
vina na světové válce 240, 242, 269-7°, 
276 ; pronásledování Slováků 310; emigranti 
ve Francii 345; nedostatek potravin v Rak. 
435-6, 535; ovládnutí rak.-uh. monarchie 
za války 435-6; čes. národ 680, 8°9-10 ; 
snahy vymoci od Slováků protičes. projey 
810; persekuce účastníků sloven. májové 
oslavy (1918) 948; odpor proti odtržení Slo
venska II75 d. 

Maďarsko II 32, II90-3; snahy o restauraci 
Habsburků I 132; boj s Čsl. rep. o Slovensko 
II 90-2 ; mír trianonský II 92-4. 

Maffie, tajná revol. organisace čes. za světové 
války 390, 394, 396- 8, 412, 442 , 444, 452, 
506, 51 2-3, 549, 559, 602, 664, 676, 779, 
1086; vznik 390, 393; program 4°1; pod
zemní styky sezahran. odbojem 395-8, 400, 
4°5,4°8,444,452, 506, 549,602,776; zprá
vy 395,397-8, 408, 506; členové 394, 398, 
IIlO, II58; knoflíková aféra 396, 45 2,544; 
styk se Slováky 397; první období činnosti 
397; druhé období 398; zatčení Kramáře a 
Schcinera 442--4; vyslání V. Beneše do 
Ameriky 512; slovenská,\I. 810. 

Magenta, místo porážky Rakouska v Italii 
(1859) 19°· 

Mácha K. H., čes. básník 176. 
Machač L., (:es. polit. spisovatel 679. 
Machar Sv., čes. spisovatel 213, 304, 387, 392, 

45 6,543,662,674, 1036. 
Mailly, ves ve Francii 416. 
Maklakov, rus. min. vnitra 321, 633. 
Makovický Vl., sloven. politik I II9. 
Malacky, město na Slovensku II77. 
Malmaison, La, Franc. pevnost 648. 
Mamatey Alb., předseda "Sloven. Ligy" v Ame

rice 5 II, 520, 549. 
i'vfamontov, ms. plukovník, velitel 3. pl. "Čsl. 

brigády" 686, 718, 71 9, 723, 743, 744, 893; 
úsek na zborovském bojišti 719-20. 

Manes J., čes. malíř 2 I 3 . 
Mantova, město v ltalii 914. 

Marek Jos., účastník čsl. zahran. odboje v Ame-
rice 372. 

Mareš Fr., univ. prof. I036. 
Marchetti, ital. plukovník 910. 
Marianovka, želez. stanice v Sibiři 96L 
Maribor, město ve Styrsku 872. . 
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l\1arie Terezie, královna čes. 135-6, 149-5 1, 
159-60, 162, 165-6, 168, 178. 

Mariinsk, město v Sibiři 961, 965, 966. 
Markomané, gennán. krnen I I. 
Markovič ]., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 219, 487, 491, 691, r087, II53. 
Marna, řeka ve Francii 358, 892, 996; I. bitva 

na M. (IX. 1914) 358; 2. bitva (1918) 892, 
996. 

Maroko 418, 650, 767. 
"Marseillaisa", franc. hymna 456, 838, 841, 

n07· 
Martin L. Franc. senátor 350. 
Martínek J, čes. dU8tojník v čsl. vojsku ve 

Francii 100.:!.. 
Cz) :Martinic Jar. Bořita 94, 97. 
"MalUsja" (zástava), čsl. posiční bod v úseku 

zborovského bojiště 718, 724, 728. 
Marx K., něm. socialistický teoretik 7II, 765 ; 

marxismus 501. 
Masaryk T. G. 13°,2°4,217-9,229,239,3°2, 

313-4, 362, 366, 370-1, 373-4, 381-7, 
389-95, 398-400,402,4°4,406,4°9-15, 
418,426,442,444,451-2,454-5,460,464, 
5°0, 502, 504, 506, 512-6, sr8, 520, 544, 
548, 551-3, 555-61, 564-5, 567, 571, 
578,59°-2, 596-8,603-4,608,610,615, 
622,666,685-6,691,693,695-708,732 až 
733,736-7,746-8,750-2,755-8,761 až 
763,768,770,775-7,785,815,817-9,827, 
83°, 834, 851, 860, 864, 892, 894-9, 903, 
9°8,919-20,922,924,934,938-9,953-4, 
959, 976, 978, 981, 991-3, 1006, 1008-18, 
1022, 1047, 1049, I051-z, 1°56, 1058, 1068 
až 1069, 1073-5, 1084, 1087, 1092, 1099, 
1100, II38-9, II42, II45-7, II 50-3, 
II56, II5 8, II63-6, II94; prof. praž. univ. 
204; předválečná činnost 217, 381 d.; pů
sobení na Slováky před válkou 218-9; zá
hřebský proces 229, 239; v Americe před 
válkou 370, 382, 504, 1010, 1014. - Světová 
válka: navázání stykú s přáteli v zemích Do
hody 385 d.; cesta do Holandska 313, 386 až 
387; přípravy k odjezdu z Rak.-Uh. 387 d. ; 
základy "Maffie" 389-9°, 393 d.; odchod 
za hranice 373, 381, 390 d.; v Římě 391-2, 
399, 85 I; v Zenevě 392 d., 399, 548-9,77°; 
organisace podzemního styku s dom. odbo
jem 395 d., 4°°; první snahy po sjednocení 
zahran. odboje 400 d., 406; oklUžní list čsl. 
koloniím (III. 1915) 4°°-2, 404; Koníček
Horský 4°°; význam jeho vúdcovství zahr. 
odboje 403-4, 552, 693; založení "La Na
tion Tchěque" 406, 4°9; Husova oslava ve 
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Švýcařích (1915) 414-6; v Paříži 4°6,513, 
51 5, 555-6, 564; "Čsl. samostatnost" 410; 
v Lond)'ně 366, 412-3, 512-3, 515-6, 
559-6r, 696 ; vstupní přednáška na lond. 
universitě 516, 518,556; boj prS'ti austrofi
lům v Anglii 698; prohlášení "Ces. zahran. 
komitétu" (14. XI. 1915) 512-3, 515, 518, 
52°, 552; rozhovor s Briandem (II. 19r6) 
555-6, 7°2 ; přednáška na Sorbo!mě (II. 
1916) 557; zřízení "Čsl. nár. rady" 557-8; 
a Rusko 314, 382, 385, 391-2, 567, 590--1, 
699-7°2; západní orientace 314, 385, 567, 
699-7°0, 706 ; demokratický program 385, 
749, 894, 1072-3; a Komenský r30, 387, 
rr65; pamětní spisy vládám Dohody 386, 
391.413,442,561,696,7°1 ; vliv na Dohodu 
55 6-7,561,696 ; program přestavby Evropy 
516, 55 6, 748-9; osvobozovací program 
400--2,410,412-3,415,516,556,748-5°; 
zásady odboje 552-3 ; zásada finanční nezá
vislosti odboje 596, 608-9, 993; vystou
pení rak. vlády protiM. 452 (zabavení knih.), 
5 l6 (zbaven prof.), 544 (stíhán voj. soudem); 
spis "Světová revoluce" 384,4°2,565, 1017; 
čsl. revoluční armáda 564-5; a březnová 
revoluce lUS. 698, 7°2; cesta kolem světa 
696 ; v Rusku 685, 695, 699, 703 d.; úsilí 
o čsl. armádu v Rusku 706, 708-9, 733, 
75 6- 8, 818-9; bitva u Zborova 732, 736, 
747-8 ; poměr k čsl. dobrovolníkům 746, 
75 0- 6 ; okružní cesta po čsl. garnisonách 
v R. 748 d., 894; o válce 750; provolání 
k čsl. zajatcúm v R. (IX. 1917) 761; smlouva 
s Alb. Thomasem o převezení čsl. zajatců do, 
Francie 762, 777, 819-20, 827, 897; v Ru
munsku 763; prohlášení čsl. armád. sboru 
v R. za součást čsl. vojska ve Francii 834, 
897 ; spis "Nová Evropa" 894, 1008; bolše
vický převrat 894 d. ; zásada neutrality y rus. 
občanské válce 895, 900, 903, 959, 964; a češ. 
bolševici 896; přípravy k odjezdu čsl. armá
dy z Ruska (smlouva s Muravjevem) 897-8,. 
903, 9°8 ; význam M. pobytu v R. 898 ; pro
volání k čsl. vojákúm a zajatcúm před od
jezdem 899-9°0; a čsl. odboj v Americe 
51 2,610, 61 5; odjezd do Ameriky 898-900, 

1008; spolupráce se slovan. národy 9"9-20 ; 
vítězství čsl. dobrovolníků na Doss'Alto 
934; útok Czerninův 938, 10°9; divadelní 
slavnosti pražské (V. 1918) 952-4; franc. 
deklarace (29. VI. 1918) 981-Z; v Japonsku 
1008-9, 1049-5°; ve Spojených státech 
I009-r7, 1074; a Wilson 898, 1009, 1012, 
IOI6-7, 1068, 1073-4; obužní ceSIa po 
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čsl. koloniích IOI4-5; pittsburská úmluva 
101 5; a Lansing 1017, 1022; přetvoření "Čsl. 
národ. rady" v zatímní vládu I051-2, 1056, 
1068 ; deklarace čsl. nezávislosti (18. X. 1918) 
1068-75, 1084, 1087; M. představa zřízení 
čsl. státu 1°72-3; "Demokratická Unie 
střední Evropy" 1°74-5; o připojení Pod
karpatské Rusi k čsl. státu 1075; rozkaz čsl. 
armádám (4. XI. 1918) 1006-8; presiden
tem Čsl. R. r087, 1146-7, TI50; naléhání 
z vlasti na n~vrat TI 3 8; cesta do vlasti 
(z Ameriky do Cech) I I 50-56; uvítání v Pra
ze (21. XII. 1918) II56-65; poselství k čsl. 
národu II65. 

Masaryková Alice, dcera T. G. M. 396, 452. 
Masaryková Charlotta, choť T. G. M. 45 2. 
Masaryková Olga, dcera T. G. M. 391, II53. 
Mašek, člen morav. "Národ. výbolU" lrr8. 
Maštálka Jindř., čes. poslanec 605. 
Matěj z Janova, čes. reformátor 63. 
Matějka Evžen, obět rak. persekuce za války 

3°9· 
Matějovský Ant., stavební rada praž. 306, 812; 

proces pro rozšiřování rus. manifesrn 306 až 
3°7· 

"Matice Česká", fond pro vyd. čes. knih 173, 
179· 

,,:Matice Slovenská" Z17. 
Matička, čes. důstojník v čsl. vojsku ve Francii 

1000. 
"Matin", franc. list 555-7, 621; výklad Masa

rykova programu 556. 
Mattuš K., předseda "Národ. výboru" 601, 

605, 664, 806. 
Matyáš, císař a král čes. 95, 97-101, 145. 
Matyáš, král uherský 84. 
Max Bádenský, něm. říšský kancléř 1048. 
Maxa P., účastník čsl. odboje v Rusku 691, 

75 8, 768, 775-7, 957, 960, 963; styky s čes. 
sociáL-dem. delegáty ve Štokholmu 768, 
775-6. 

Maxmilián II., císař a král čes. 93, 94. 
Maxmilián Bavorský, vévoda 104-6, 120-I. 
Medek R., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

686,69 1, 751; rozvědka 686. 
Medvecký K. A., sloven. politik II19, II22. 
Meillet A., franc. učenec 409. 
Meissner Ant., čes. politik 1034. 
Mejstřík K., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

(velitel čes. Kornilovcú) 73 8. 
Melichna, účastník čsl. odboje v ItalE 866, 868. 
Mělník, hrad v Čechách 14. 
Mensdorff-Pouilly hr., důvěrník císaře Karla I. 

783, 784, IIp. 

Merizzi, pobočník arciv. Frant. Ferdinanda 
z35· 

Měšek, kníže polsk)i 34. 
Měšťanská beseda, společenská organisace 

v Praze 177. 
"Měšťanská škola", čes. odborný list 453. 
Metoděj sv. 20, 23. 
Metternich, rak. státník 184. 
Meudon, hvězdárna ve Francii 362. 
Mexiko, amer. republika 508, 640. 
Meyer L, člen amer. kongresu 616. 
Mihajlovié L, sl'bský vyslanec v Římě 391. 
Michaelis G., něm. říšský kancléř 782. 
Michal, rus. velkokníže 634. 
Michel-Natal, osada v Kanadě (Brit. Columbie) 

512. 
Mikuláš II., rus. car 302, 3 I 8, 490, 568, 573, 

629, 63 I; manifest (podvržený) 3°2; osvo
bození slov. zajatcú v Rusku 568-9; Raspu
tln 573, 629 d. 

Mikuláš z Husí, husitský předák 71. 
Mikulov, město na I\íoravč IIO, II74. 
Milán, město v Italii I I 3 I. 
Milčané, slov. kmen 39. 
Milič z Kroměříže, čes. reformátor 63. 
Miljukov P. N., rus. historik a min. zahran. 

věcí v prvlú revoluční vládě rus. 494, 63 I, 
634, 682-4, 702, 705, 706; čsl. odboj 494, 
682--4. 

Miller K., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
480-1,568. 

Mirbach, něm. vyslanec v Moskvě 904, 963. 
Míšeň 34, 39, 41, 44, 5 I. 
(z) Mitrovic Václav Vratislav 163. 
Mittergrabern, rak. internační tábor 446. 
Mlejnek K., účastník carzanské akce 874, 876, 

877· 
Mnata, čes. kníze 28. 
Moc Zd., inž. 451. 
"Moderní revue", čes. časopis 662. 
Modráček Fr., čes. poslanec 814. 
Mohyla, vrch v oblasti zborovského bojiště 

7I9-20, 722-4, 728, 730, 73 2. 
I\lojmír, morav. kníže I9, 2o, 24. 
Mojmír II., morav. kníze 25, 30. 
Mojmírovci, momv. dynastie 19, 24. 
Moltke ml., náčelník něm. gen. štábu 264, 266. 
"l\10nde Slave" (Le), franc. slavistická revue 

560. 
Momoe, pres. Spoj. státu ameL 637. 
Montblanc, hora v Alpách 362. 
Mont St. Eloy, ves ve Francii 420, 424. 
Monte Altissimo, čsl. posice na ital. frontě 

93°, 935· 
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Monte Grappa, horská skupina v Alpách II27, 
lI28. 

Monte Val Bella, místo čsl. boje na ital. frontě 
871, 936. 

1\íorava 8, II, 15, 30, 31, 34, 38,4°,41,44,46, 
48, 50, 52-3, 55-6, 59, 63, 68, 75, 85, 92, 
99,100, 1°5-6, l09-II, II6, 120, 126, 135, 
139, 150, I78, 181, 184, 188, 192-3, 195, 
200, 212, 275, 288, 300, 303, 308, 310, 333, 
428,44°,448,451,461,5°5, 588, 604,655, 
686, 775, 800, 884, 1026, ro28, 1034, 1039, 
1068, 1°7°,1080, II09, III8-9, II25, rr67, 
II69-72, II74; kmeny morav. 18,19; zá
vislost na říši francké 18; říše velkomorav. 
19 d., II67; přivtělení k čes. státu 34, 38 
(v. t.); markrabství 40-I; údělné knížetství 
41 ; něm. obyvatelstvo 52 d., 56 d., 75; čes. 
povstání 99, 100, ro9; následky bělohor. 
porážky II ° d.; tajné nekatol. 139; vystě
hovalectví do Amerikv 368; katol. strana li
dová (v. Čechové, ná;od); pokus o převrat 
14· X. (1918) 1068; převrat III8-9; "Su
detenland" II71; Moravské pole 44. 

Moravec, čes. redaktor 446. 
Moravec J, místopředseda správy "Svazu čsl. 

spolků na Rusi" 486. 
"Morning Post", angl. list 365. 
.J'vloskva, město v Rusku 195, 314-6, 320, 

326-7, 329, 3)T, 486, 490, 492, 544, 628, 
696, 706, 750, 894, 898, ,900, 904, 906, 957, 
960-3, ro08-9; pouť Cechů do M. (1868) 
195; Čechoslováci v M. 314-5, 326-7, 
329, 33°-2, 378, 486, 490, 500, 570; čes. 
spolky 316; čsl. manifestace na poč. války 
320; slyšení mosk. Čechů care_m (20. VIII. 
1914) 326, 328; účast mosk. Cechů na čsl. 
voj. odboji v Rusku 329-)2; sjezd "Svazu" 
(III. 1915) 341,486; re~isní komise "Svazu" 
486 ; orientace mosk. Cechú za války 490; 
Husovy oslavy (1915) 492-3; "Čes. mosk. 
spolek" 5°°; Masaryk v M. 696, 706, 750, 
75 6, 894-5, 898, 900; schůze ONR 756; 
bolševický převrat 894-5 ; mosk. bolševická 
vláda 905, 957, 960, 962-4, 968, 10°9; Po
klonný vrch 492; filiálka čes. automobilky 
"Laurin a Klement" 315, 329, 549; Kreml 
326. -

Most, město v Cechách 8°3, II74. 
Mottl, účasttúk čsL voj. odboje v Italii 876. 
Motyčka, čes. redaktor 446. 
Mollersdorf, rak. trestnice 547. 
Mrňák, čes. voják 737. 
Mukden, město v Mandžusku ro08. 
Muna Al., čes. komunista v Rusku 895. 

Muravjev N. N., velitel bolševické armády 
9°1; smlouva s Masarykem 897-8, 903. 

Musílek L., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
722,72 4. 

Mussolini B., ital. politik 850,854; čsl. odboj 
854-5· 

Mussulin Alex., úředník rak.-uh. min. zahran. 
věd 246. 

Murmaň, kraj v Rusku 582; dráha 497, 582. 
Muhlberk, město v Německu 152. 
MUller, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 721, 

72 3, 72 4. 
Muller H., něm. social. politik 765. 
Muller J, čes. rolník (a autor váleč, vzpomí

nek) 536, 792. 
"M:unchener Neueste Nachrichten", říšsko
něm. list 697; čl. "Aus Masaryk's Kuche" 
697-8. 

Mydlář J., mistr popravčí (1621) 110. 

Mylhúzy (Mulhausen), město v Alsasku 994, 
996, 998. 

MyslbekJ V., čes. sochař 215. 
Myslík .Jul., pracovník" Volné Myšlenky" 446. 
Mže, řeka v Čechách 3 1. 

Naarden, město v Holandsku 132. 
"Nad Tattou sa blýska", sloven. hymna 179, 

945· 
Napoleon Bonaparte, císař frane. 174-5, 521; 

války 172, 176. 
Napoleon III., císař Eranc. 195. 
"Národ", čes. časopis 664, 8I5-6. 
Národní jednota pošumavská, čes. obranný 

spolek 210. 
Národní jednota severočeská, čes. obranný 

spolek 210. 
"Národní Listy", čes. list 191, 278, 303, 313, 

34°, 378, 395, 446, 545, 673, 815-6, 954, 
I 153. 

"Národní Politika", čes. list 278, 396. 
Národní shromáždění čsl. (revoluční), první 

čsl. ústavodárný a zákonodárný sněm IIOO, 

lI06, II38, 1140, II42, II44, II46-9, !I56, 
II6I, H65, II78, 1182, II85; zřízení a slo
žení II42, II 44, II47-8; přípravy k zase
dání II 00, II42; počet klubů II 44 ; prmí 
schůze (14. XI. 19I8) 1144-9; sesazení 
Habsburků a volba Masaryka presidentem 
II 44-7 ; určení formy čsl. státu 1 ro6, II40, 
1142 ; volba první vlády r 148-9 ; první zá
kony II49; přísaha pres. Masaryka rr63-5 ; 
Masarykovo poselství rr65; mimořádná 
ustanovení na Slovensku 1185. V. : Čechové, 
národ; Národní výbor čsl. 
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Národní výbor, polit. organisace v Praze 
(1848) r84, r86. 

Národní výbor, výbor zástupců čes. polit. 
stran v Praze za války 605, 607, 655, 6°4, 
676, 806; zřízení 604-7. 

Národní vYbOl' čsl., revoluční polit. organisace 
v Praze' za světové války r034, I036-40, 
1044, 1°48, 1°52, 1060-4, 1066, 1068, 1080, 
1082-5, 1088, 1°91-2, I096-II02, lI05 
až III2, II 14, III6-8, II22, 1I38, II 40, 
1142, II44, Il46, 1152, lI67, rr76; založení 
ro34; členové 1034, 1°36, 1060, II06; pro
volání k čsl. národu a program 1°36- 8 ; 
umístění 1°38, II05-6; připravy k převratu 
1°38 d., ro83-4, ro87, II 37 ; místní a okres. 
Nár. výbory ro39, 1I18; národní daň 1040; 
resoluce (z 29. IX. 1918) 1044-5, IOp; 
rozhodnutí o konání protestů proti vývozu 
potravin z čes. zemí 106o; a Social. rada 
1060, ro62-4, ro66, 1068; otázka formy čsl. 
státu 1063, ro87-8, II06, 1140, 1142, 1146; 
odpověď na manifest císaře Karla (19. X. 
I918) 1080-2; V permanenci (od 21. X. 
1918) roS3; delegace v Ženevě k poradě s E. 
Benešem I085-93, 1138, ro40, 1I50, rr67. 
- Převrat v Praze (28.-30. X. 1918) ro96 
d.; usnesení o postupném přejímání veřej. 
moci a Obil. ústavu (26. X.) 1°96; převzetí 
Obil. ústavu (28. X.) 1098; rozhodnutíopro
vedení úplného převratu rr 00; převzetí 
místodržitelství I 100; opatření pro udržení 
pořádku rr02; jednání s vojen. velitelstvím 
II05, II08; první zákon čsl. státu II 06, 
II25, 1140; manifest Je čsl. lidu II06; vstup 
Šrobárúv do předsednictva 1106; "mužové 
28. října" rr06; organisace převratu 1017 až 
II08, IIU; organisace čsl. voj. moci rr08, 
III2, III6; jednání s místodrž. Couden
hovem IIIO; podřfzeníúřadů rroo, II 10-2, 
I 116-8; oznámení převratu švýc. konsu
lovi rr 12; pokus praž. voj. velitelství odči
niti převrat a jeho zmar I I 14-8 ; žádost 
císaře Karla za povolení pobytu v Brandýse 
n. Lab. I 132; činnost zákonodárná 1140, 
1142 ; prozatímní ústava čsl. státu 1142; oku
pace Slovenska II76. V.: Čechové, národ; 
Národní shromáždění. 

"Naše Doba", čes. časopis 384. 
"Nation Tchěque" (La), čes.-franc. list čsl. 

odboje ve Francii 199, 406, 408-ro, 413-4, 
4 16, 442-3, 464, 487, 560, 1167; založení 
406 ; význam 4IO; v čes. zemích 413. 

"Nazdar" (setnina), čes. dobrovol. sbor ve 
franc. cizinecké legii za světové války 355 až 

35 8,361, 4ro, 4 16, 418, 420, 42,-6, 457, 
565-6,649,694-5,818,839,845,847.998 ; 
předhistorie 346, 349-50, 352; soupis, cvi
čeni a počet dobrovolníků 352, 354, 695; 
povolení ke vstupu do cizin. legie 354; od
vod 354; duch 354-6, 361, 845; odjezd do 
Bayonnu (v. t.) 355; dobrovolníci z Anglie 
a ze Švýcar 358, 364, 366, 847; spory v čes. 
paříž. kolonii 377, 418; píseň setniny 4 16, 
418,425; velitelé 356, 426; na champagn
ském bojišti 358,426,650; u Remeše 360-I, 
416, 418; u Arrasu 361, 418; boj u La Tar
gette (9. V. 1915) 420, 423-6, 457, 565; 
ztráty 361, 423-5, 694, 847; prapor 356-8, 
425; noví dobrovolníci 426, 650; v Alsasku 
426 ; uznání 565-6; boj u Belloy en San
terre 566, 650; v letec. oddílu frane. armády 
566 ; účast na bojích na Chemin des Dames 
648-9; v Piccardii 650; vstup do čsl. vojska 
ve Francii (v. Francie, čsl. brigáda) 847. 

"Nazdar", česko-franc. časopis ve Francii 152, 
375-6, 378, 400, 404; založení 375; De
nisův čl. "Vzkříšení Čech" 152, 376 

Nebeský, voj. úředník I I 14. 
Neklan, čes. kníže 28. 
Němci, národ 12, I9, 23-6, 30-I, 33, 35-6, 

4°, 47-8, 52-60, 63-5, 74-5, 82, IIO, 
144, 173-4, 188, 196, 200, 202-3, 2°7-8, 
212,224-5,228,233,237,240,276-7,294, 
297, 303, 308, 325, 328, 386, 408, 420, 422, 
43 2, 45 8, 497, 505, 566, 579-80, 583, 591, 
601, 646-8, 650, 665, 680-I, 736, 739, 
741- 6, 75°, 757, 807, 850, 982, 1064, 1090; 
V čes. státě 43,47-8, 5 Id., 56 d., 65, 74-6, 
88-9, 144; všeněmectví 184, 225, 227-8, 
269-70,4°9,459,550,556,750,1025; sou
hlas s válkou 240, 268, 276-7. V.: Ně
mecko. 

Němcová B., čes. spisovatelka 21 3. 
Němec Ant., čes. poslanec 770-I, 776, ro34, 

ro60. 
německá říše (středověká) 18-9, 24-5, 23, 

32-3, 36-7, 39, 45-8, 50, 52-3, 57, 60, 
146, I49, 174-5; poplatnost čes. státu 18, 
32-3; velkomorav. říše 24-5; poměrkčes. 
státu 38-4°, 45, 60, 146-7, 149; za..hra
niční léna čes. státu 46, 47; kulturní vliv na 
čes. stát 48, 57; zánik 174-5. 

Německo (něm. císařství, moderní) 79, 80, 84, 
99, II9, 13 2, 194,202,223-3°,233,241-2, 
247, 250, 252, 254-6, 259-70, 277-80, 
293, 296-7, 303, 312, 318, )20, 345, 350, 
352, 360, 374, 389, 399, 405, 427, 457-8, 
464,496, 5°2-3, 506, 510, 51 6, 520-4, 546, 
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55°,586,59°,602,6°+,614,618-9,631-2, 
636-44, 651-5, 682, 697, 702-3, 706, 
7Il , 737, 749, 75 8, 764, 767, 779-85, 817, 
848, 850, 854, 871, 879-81, 891, 893, 896, 
900, 904, 916, 955, 963-4, 981- 2, 997, 
1005-6, 1017, 1019-20, 1022-3, 1026, 
1034, 1°41-3, 1047,-8, 1054, 1°71, 1076, 
1084, 1094-5, IlF-4, II38, II92; vy
loučení Habsburků 194; spolek s Rak.-Uh. 
202, 227; císařství (1871) 224; novodobý 
hospod. rozmach 224-5 ; militarismus 226, 
254, 265, 784; imperialismus 202, 224-7, 
229, 233, 255, 259, 408, 655, 780, 782, 896, 
II33; vina na světové válce 241 d., 247 d., 
25°,252,256 d,. 262, 264-5, 269,4°5,619, 
765; válečná strana 241, 264-6, 781-2; 
postupimské porady 242-3 (5. VII. 1914), 
248, 262, 263; socialisté 255, 765, 767; po
vzbuzení Rak.-Uh. k válce se Srbskem 
241-3, 247, 256, 260, 266; obava před 
Anglií 260-4; voj. plán 261-3, 265-6, 
3°3; neutralita Belgie 263, 266; nadšení lidu 
pro válku 268 d.; zahájení války 270; ná
mořní blokáda Dohodou 427, 636-8; ná
mořní porážka u Jutska 550; ponorková 
válka 638-41,643,655,7°3,764,782,1°54, 
Il50; a snahy o mír 655, 764; vystřízlivění 
lidu z váleč. nadšení 78o-I; vnitřní krise 
(1917) 781-3; vítčzství váleč. strany 783; 
rozhodující ofensiva na západ. bojišti (1918) 
652, 764, 891-2, 994, 996-7, 1°41- 2 ; 
boj s čsl. vojskem v Ukrajině 901-2; po
rážka 994, 996-7, 1004-5, 1019, 1022, 
1042,1047-8, II32; žádost o příměří 1048, 
1054; kapitulace (II. XI. 1918) 1058, II34 
(podmínky), II38; vnitřní pře,;rat Il32-4; 
mír versailleský II92-3. V.: Ustřední moc
nosti. 

Nčmeček, čes. důstojník, účastník carzanské 
akce 874. 

"Neodvislé listy", čes. krajin. list 4 5 3. 
(z) Nepomuku Jan 141, 165. 
Neruda ]., čes. spisovatel 213, 660. 
Netolice, hrad v Čechách 31. 
Netolici, slov. kmen 15. 
Netolický J., čes. poslanec 452, 812, 813. 
"Ncue Freie Presse", něm. vídeňský list 415, 

954· 
Neumann, rak.-uh. generál Il19' 
Neumann K. St., čes. spisovatel 673. 
Neuville St. Vaast, ves ve Francii 420, 424, 

565. 
Něva, řeka v Rusku 632. 
"New Europe" v. "Nová Evropa". 

New York, město v Americe 372, 503, 507, 
510, 549, 610-1, 696, 824, 1014; protirak. 
schůze čes. kolonistů (VIII. 1914) 372-3; 
"Českoamer. výbor pro osamostat. a pod
poru čes. národa" 372; "Slov. tisk. kancelář" 
510; čsl. bazar 610-1; čsl. dobrovolníci do 
čsl. vojska ve Francii 824; Masaryk v Y. 
696, 1014, Il50 (odjezd do Evropy). 

Nezamysl, čes. kníže 28. 
"Nezávislost", čes. list 816. 
Něžencev M., rus. štáb. kapitán, velitel Kor

nilovců 738. 
Niedzieliska, ves v Haliči 338. 
Nikolaj Nikolajevič, rus. velkokníze, velitel rus. 

armády 301-2, 318, 339, 479, 488, 489, 
499,63°; provolání k rak.-uh. národům 301 ; 
čsl. odboj 339,479, 489, 499· 

Niš, město v Srbsku 1044. 
Nivelle R., franc. generál, velitel franc. armády 

646-7,649-51. 
Nohejl, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 727-
Noiret, franc. major v cizinecké legii 424. 
Norimberk, město v Německu 152, 29+. 
Norsko 248. 
Nosek Vl., účastník čsl. zahran. odboje v Ang

lii 363, 561. 
Notto, ital. zajat. tábor 858. 
"Nová Evropa" (New Europe), angl. proti

rak. časopis 561, 696. 
Novák H., účastník čsl. zahran. odboje ve 

Francii 350. 
Novák Jar., tajemník "Národ. výboru čsl." 

lII6. 
Novikov M. M., rus. poslanec 493. 
Nowak K. F., něm. žurnalista 598. 
Nušič B., srb. romanopisec 525. 

Oberučcv, rus. plukovník 708-750. 
Obzor čes. východu", čes. krajin. list 453. 

Očenášek L., inž. 451. . 
"Odbočka Národní rady v Rusku" (zkratka 

ONR), výkonný orgán Čsl. nár. rady y Pa
říži (v. t.) 687, 691, 692, 706, 750, 756, 760, 
894, 896, 902-5, 907, 924, 957, 962, 970; 
zřízení 687, 691; sídlo 687, 691 (Petrohrad), 
902 (Omsk); pracovní komise 691; Masa
rykovo předsednictví 706-7, 750, 756; za
jatecký odbor 76o; social. konfet. štok
holmská 768; jednání s bolševickou vládou 
o odchodu čsl. armády 9°3-5; plán pře
pravy čsl. vojska přes Archangelsk 9°7; 
složení po omském sjezdu 970. 

odboj čsl. (proti Rak.-Uh.) za světové války 
573, 642, 645, 662--3, 678, 682, 68 5--6, 
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691- 6, 69 8, 702, 704, 706, 708, 736, 751, 
764, 768, 778, 783, 804-5, 830, 842, 844, 
848, 85 0, 851, 856, 862, 870-1, 876, 919, 
1032-3; mravní základ 817-8; domácí o. 
506,549,634, 664, 673, 770, 775-6, 784-5, 
816-7, 890, 993, 1023, 1028, 1°33, 1064, 
1075, II66; úkoly 4°0-2; styk s odbojem 
zahran. 549, 776 (v. "Maffie"); nejvyšší 
autorita ("Národ. výbor") 1064, 1068 (v. t.); 
zahraniční o. 387, 410, 412, 414-5, 444, 
464, 500, 501, 506, 510, 513, 515, JI 7-8, 
548-9, 552, 559, 571, 592, 597, 602, 6°7, 
61 9, 62 3, 634, 643, 645, 664, 666-7, 673> 
675, 68 I, 684, 699, 700, 736, 746, 756, 760, 
768-7°, 772, 775-6, 778, 784, 803, 8°5, 
8Il, 817-8, 834, 858, 866, 890, 918, 921, 
93 8, 942, 947-8, 977, 990, 992, 1OF, 1058, 
1063, 1068, 1073, 1075, 1084, r087, 1089, 
1°92, II66, II67; zásluhy rus. Čechů 694-5 ; 
středisko odboje 699; půjčky 756; 14 bodů 
Wilsonových 784; podmínky úspěchů 992 
až 993; pracovní metody: a) soustavná pro
paganda 552 d., 554-5, 560, 564; b) snahy 
zříditi čsl. vojsko 564 d., 572; finanční ne
závislost na Dohodě 596, 608-9; první 
písemný program 325; první veřejné vy
stoupení 412, 512-3; monarchistický prin
cip v Rusku 326, 328, 486, 490; a odboj do
mácí 673, 772, 775, 776, 778, 803, 817-8, 
993, I046-7, 1052, 1°57-8; jednota odboje 
dom. a zahran. 890; schválení díla zahran. 
odboje čes. delegací vZenevě 1088-9, 1°92. 
V.: Anglie, Beneš E., Čechové-národ, Čsl. 
nár. rada, Francie, Italie, Iv[asatyk, Národ. 
výbor čsl., Rusko, Spojené státy, Štefánik. 

Oděsa, město v Rusku 314, 320, 486,574,628; 
Čechoslováci 314, 320, 486. 

Ohře, řeka v Čechách 14, 18. 
Oise, řeka ve Francii 566. 
Oldenburský princ 582. 
Oldřich, čes. kníze 23, 37, 38. 
Olič V., policej. rada v Praze 396, 452. 
Olomouc, město na Moravě 45, 175, I IIS, 

II71- 2, II74; převrat I lI8, II 74. 
Olovjanna, želez. stanice v Sibiři 972. 

Omaha, město v Americe 372, 825; čsl. ko
lonie 612. 

Omsk, město v Sibiři 902, 906, 960-I, 969 až 
970, 973; sídlo ONR 9°2; sjezd čsl. vojska 
97°· 

Onon, řeka v Sibiři 972. 

ONR, zkratka pro "Odbočku Národní rady 
v Rusku" (v. t.) 

Opava, město ve Slezsku II74; Opavsko 15, 
4 1, 50, 151. 

Opočenský J., čes. historik II22. 
Orlando, předseda ital. vlády 652, 916, 919, 

921- 2, 926-7, 935, 1°5 2-3, Il92; pro
hlášení o čsl. samostatnosti (3. X. 1918) 
1052-3, 1°56. 

Orléans, město ve Francii 343. 
Orlová, město ve Slezsku 451. 
Országh Jos., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 339, 34°,486, 571, 691. 
Oslo v. Kristianie. 
Osnabriick, město v Německu 128 (mír west

fálský). 
Ostašovce, ves v oblasti zborovského bojiště 

71 7. 
Ostrava J\10ravská, město na Moravě 308, 803, 

1068, III9; voj. soud 308, 309; poprava 
Sl. Kratochvíla, ]. Kotka a E. Matějky 
308-9; pokus o převrat (14. X. 1918) 1068; 
převrat lII9. 

Osuský St., účastník čsl. zahran. odboje 410, 
560, 960, 1057, 1076, 1086, II92; prvním 
čsl. vyslancem v Londýně 1°57; styk s prof. 
Herronem 1076. 

Otto, korunní princ habsb. (syn císaře Karla 1.) 
810. 

Ovsjejenko Ant., velitel bolševické armády 
9°4· 

Oxenstierna Axel, švédsk); státník 129. 

Padova, město v Italii 935, II28, II31, II52. 
Padula, Certosa di, čsl. zajat. tábor v Italii 

862, 865-6, 869, 871-2, 877, 9IO, 913-5, 
924, 929; počet zajatců 862; zivot 866-9; 
čsl. výzvědní oddíly 877, 924-5, 936; čsl. 
pracovní oddíly 912-5, 924. 

Page Nelson, vyslanec Spoj. států v Italii 927. 
Pacher, zem. hejtman "Deutschbbhmen" 1170. 
Painlevé P., ftanc. min. války 646, 821, 827. 
Pajgr, čes. důstojník, účastník carzanské akce 

874, 876. 
Palacký Fr., čes. dějepisec 173-4, 181, 183--4, 

189, 191, 194-6, 204, 219, 298, 363, 382, 
444, 474, 660, 75 6, 774, 949, II 6o, II64; a 
Rakousko 194-5,444, 774. 

Palestina I044; fronta 1047. 
Palmov J. S., rus. učenec 492. 
Pán, čes. důstojník v čsl. vojsku ve Francii 996. 
Panonie 20, 25. 
Pantůček Ferd., pres. nej'\'. správ. soudu 1°38, 

1097, II 37, Il42. 
Papánek ]., účastník čsl. zahran. odboje v Italii 

859· 
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Papen von, něm. přidělenec v Americe 508. 
Papírník Ant., účastník čsl. zahran. odboje 

v ItalE 855. 
Papoušek Jar., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 707, 747. 
Paříž, hlav. město Francie 176, 198, 341-2, 

346, 350, 352, 355, 35 8, 362, 377-8, 386, 
395,4°0, 402, 406, 408-10, 412, 415, 418, 
426,454, 500, 513, 515-6, 518, 543, 553, 
555-8,560,564-5,568,595,64°,667,686, 
695-700,765,768,781,827,8", 846, 852, 
864, 890, 892, 912, 93 8, 982, 987, 994, 
1°°5-6, 1033, 1°41, 1°50-1, 1054, 1056, 
1069,1°92, II34, 1136, Il3 8, Il5 0- 2, II87, 
Il92; ohrožena Němci 386, 892, 994; kon
gres po tlačených rak.-uh. národů 1056; ná
lada po uzavření přimčří II 34-6. - Čsl. 
odboj: Čechové vP. 341- 6, 349,35°,354, 
356-7, 362, 366, 374, 377-8, 400, 405, 
412, 418, 425, 520, 549, 565, 571, 693, 
695; "Sokol" 342-4, 346, 349, 354,360, 
425, 549; počátky protirak. odboje paříž. 
Čechů 342 d.; vstup do cizinecké legie 346, 
349, 350, 352; styk s Čechy švýcarskf'11li 
366; pravomoc výboru čes. kolonie 374-5 ; 
nejednotnost v čes. kolonii 377, 418, 693; 
sjezd čes. zahran. kolonií 378-9; časop. 
"Čes. nezávislost" 378 (v. t.); čes. tiskárna 
56o; Masaryk v P. 406, 4IZ, 513, 564, 696, 
Il50; Sorbonna 404, 553 (přednáška Be
nešova), 556-7 (přednáška Masarykova); 
rue Bonaparte 558-9, 842; Palais Royal 
(cvičení čes. dobrovolníků) 352,354. 

Pašié N., předseda srbské vlády 239, 244, 248, 
25 1- 2, 383, 544, 574· 

Patejdl J., účastník čsl. odboje v Rusku 970. 
Paul St., město v Americe 1010. 
Pavel V., papež 105. 
Pavelič Ante, jihoslov. politik 943, 
Pavlů Bohdan, účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 219, 340-I, 487, 491, 494, 500, 
520, 549, 571, 703, 768, 960, 969-7°, 1057; 
první čsl. diplom. zástupce v Rusku 1057. 

Pein, Franc. generál, velitel cizinecké legie 418, 
42 4. 

Pelcl F. M., čes. historik 163, 168, 169. 
Pené M., Franc. generál, generalissimus čsl. 

armády II90, II9l. 
Penza, město v Rusku 549, 9°4-6, 964-5; 

smlouva čechoslováků s bolševiky 904-6; 
dobytí Čechoslováky 964; penzenská sku
pina čsl. vojska 966, 967. 

Pergler K., účastník čsl. zahran. odboje v Ame
rice 410, 502, 520, 549, 616-7, 768, 1010, 

1057; brožura "Nárok čech na nezávislost" 
616; první čsl. diplomat. zástupce v Ame
rice 1057. 

Perno, město v Sasku 44. 
(z) Pernštejna Jan 90. 
Pershing, amer. generál, velitel amer. armády 

643· 
Peršl, účastník čsl. odboje v Italu 868. 
Perugia, město v Italii, garnisona čsl. armády 

92 4. 
Pešl Ant., účastník čsl. odboje v Italii 855. 
Pešť v. Budapešť. 
Pétain H. Ph., Franc. maršál, velitel Franc. ar

mády 420,426, 55°,646-8. 
Petit Ban (Le), farma ve Francii (u Vouziers) 

1002, 1003. 
Petrohrad (dnes Leningrad), hlav. město Ruska 

248, 262, 314, 319-20, 327, 329, 33 1, 391, 
454, 486-7, 493, 497, 567, 592, 615, 628, 
633-4,682,687,691,696,699,700,703-6, 
738, 747-8, 757-8, 760, 762, 768, 819, 
828, 89-h 896, 9°4; březnová revoluce (1917) 
633 d.; sovět dělníků a vojáků 634, 7°5,.710, 
713; bolševický převrat 758,894; Alexand
rovské divadlo 319; Něvský prospekt 319, 
634,747; pomník carevny Kateřiny 319.
Čsl. odboj: čsl. kolonie 314, 319, 320, 322, 
326, 329, 331, 486, 49 I, 570, 587, 595. 597, 
683, 688, 706; "Čes. výpomocný spolek" 
3 16, 320, 322; čsl. projevy pro Rusko a čsl. 
osvobození na poč. války 3 I9-20; čsl. de
putace u min. lvfaklakova a Sazonova.321; 
dokladnaja zapiska 322,325; sjezd rus. Cechů 
(IX. 1914) 327-8; účast petrohr. Č. na 
čsl. voj. odboji v Rusku 329, 331; petro
hradská správa "Svazu čsl. spolků" 486 d., 
499, 568, 570-2; smýšlení petrohr. Č. 49 I ; 

Husova oslava (1915) 493; Diirich 595 d. ; 
ONR 687, 691 (v. t.); Masaryk v P. 696, 
702-6,747,678,894. V.: Rusko. 

Pěvecké sdružení moravských učitelů 2II, 
452· 

Pfeffermann-Záruba, inž. 390. 
Philippe, Franc. plukovník, velitel 21. čsl. pl. 

(čsl. brigády) ve Francu 843, 985, 999, I004· 
Piastovci, polská dynastie 36, 50. 
Piave, řeka v Italii 623,652,928, 1°96, II 26-7 ; 

fronta 93°,935, 1I28. 
Picardie, kraj ve Francii 650' 
Piccione L., ital. generál, velitel čsl. ·divise 

v Italii Il28, II 52, rr88, 1I90. 
Piccolomini, habsb. důstojník I24. 
Piešťany, město na Slovensku 1I85. 
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Pichon St., Franc. min. zahran. věcí 557, 832, 
879-82, 990, 1050, 1°58, Il50, II84; čsl. 
odboj 979-81, 990, 1050, 1°58, 1I50. 

Pichon R. 409. 
Pik, čes. poslanec 8°3. 
Pik, starosta města Radnic u Plzně 306. 
Pilát R., ředitel "Zivnostenské banky" 544. 
Pinkas S., čes. malíř 84I. 
Pinské močály v Rusku 482,498, 585,716. 
Písek, město v Čechách 106, 1067 (pokus 

o převrat 14. X. 1918). 
Písek, čes. osada v Americe 369. 
Pittsburk (-gh), město v Americe 549, 82.5, 

101 5; p. úmluva TOI5. 
Pius II., papež 74, 84. 
Pivko Ljud. (Paolini), účastník čsl. a Hhosl. 

odboje v Italii 872-7, 933; carzanská akce 
872--6; velitel čsl.-jihoslov. sboru v Italii 
876-7. 

"Pláč koruny české", brožura 194. 
Plechanov G. V., rus. socialista 707. 
Plesinger v. Božinov. 
Plíva Voj., čes. důstojník v čsl. vojsku ve 

Francii 1000. 
Plzeň, město v Čechách 106, 803, 1030, 1067; 

dělnictvo 770, 803, 814. 
Cz) Plzně Prokop, husitský theolog 81. 
Podhajecký, rus. generál, velitel II. divise čsl. 

armády v Rusku 893. 
Podkarpatská Rus 49, II6, 219, 1075; jednání 
Rusínů s Masarykem v Americe 1°75. 

Podkavkazí 896. 
podkrkonošské nářečí 15. 
Podlipná A. 798. 
Podlipný ]., pražský starosta 342. 
Podmokly, město v Čechách 771, II 74. 
Podmol, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 727. 
Podolí, kraj v Rusku 314 (čes. osady). 
Podrabský K. 52 5. 
Podvoločiska, město v Haliči 745. 
Podyjí 53. 
Pohrebce, ves v oblasti zborovského bojiště 

718. 
Pochobradský inz., účastník čsl. zahran. od

boje v Anglii 363. 
"Pochodeň", čes. bolševický list v Rusku 896• 
Poincaré R., president Franc. republiky 248, 

426, 654, 833, 982, 985, 990, IlJO; řeč při 
odevzdání praporu 21. čsl. pluku v Darney 
985-9. 

Pokorný, účastník čsl. odboje v Ita1ii 868. 
Pokrovský N. N., rus. min. zahran. věd 598, 

631. 
"Podolský obzor", čes. krajin. list 453. 

Poláci, národ 38, 47, 52, 132, 176, 208, 228, 
288, 302, 350, 355, 392, 424, 428, 460, 620, 
676, 678, 750, 767, 8°7, 821, 920, 950, 981, 
99°,1010,1°38,1045, IIF; povstání (1831) 
176 ; pol. židé 288, 428-9; uprchlíci 288, 
291, 428 ; emigranti ve Francii 345, 350, 
821, 827,830 ; v cizin. legii 355, 424; revo
luční pol. armáda ve Francii 827, 830; v:Ří
mě 392; američtí 1010; rakouští II 32 ; účast 
na divadelních slavnostech praž. (V. 1918) 
95°, 953· 

Polášek A., čes. sochař v Americe 369. 
Polcar, účastník čsl. odboje v Italii a ve Francii 

868. 
Polivanov, rus. min. války 494. 
Polonnoje, město v Rusku, místo pobytu "Čsl. 

brigády" 746, 750, 762; I\1asaryk v P. 750. 
Polsko 3 I, 34, 36-9, 45, 52-3, 71, 82, 84, 

92, II9, 126, 163, 186, 6°4, 767, 779, 981-2, 
989, 1046, IIF, II88;stykyauniesčes.stá
tem 34,36-8,45; dělení 163; ruské P. 314, 
76]; obnoveni samostatnosti II3"; spor 
sCsI. rep. o Těšínsko II88, II90. 

poltavská gubernie v Rusku 901. 
(z) Polžic a Bezdružic, Krištof Harant IlO. 
Pomořany (-sko) 45, 120. 
"Popolo ďltalia", ital. tist 854. 
Poprad, město na Slovensku I I 85. 
Pordenone, území v sev. Ita1ii 42. 
Portage la Prairie (Kanada, Manitoba), garni-

sona čsl. dobrovol. v kanadské armádě 512. 
Portugalsko 686, II39. 
Porýní 53. 
Postupim, hohenzoll. zámek u Berlína 242, 

268; porady 242-3, 248, 262-3. 
Potiorek, rak.-uh. generál 231, 234, 236, 523. 
Poznaň, část Polska 228. 
"Prager Tagblatt", list praž. Němců 277, 396. 
pragmatická sankce, nástupnický zákon habsb. 

dynastie 86, 146, 150. 
Praha (hrad pražský) 28-9, 34, 36, 40, 46, 60, 

74, 76, 91- 2 , 97, 101, 104-6, 109, lIZ, 
121, 128, 141, 143-4, 146, 150-1, 153, 
r62, 165, 170, 175, 177, 179, 181, 184-6, 
189, 191, 193, 195-6, 198, 206, 212, 271, 
277, 279, 288, 293, 297-9, 306, 313, 327, 
343, 367, 371, 376, 381, 384, 386-7, 389, 
391- 2, 395, 398,4°0,402, 404-6, 410-Z, 
425,428,435,438,441,443,445,451,455, 
461, 476, 492, 5°2, 504, 513, 515, 517-8, 
544, 548-9, 661, 667, 767, 696, 698, 788, 
794, 796, 798- 800, 802, 813, 815, 840-I, 
852, 872, 878, 884, 890, 927, 939-40, 945, 
948-5°, 95 2, 954, 982, 985, 1030, 1034, 
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1038-9, 10p, 1°58-9, 1064-7, 1080~ 
108,-4, 1087, 1092, 1°96-8, noo, lI05 az 
lIlI llI4 IlI6, lII8-9, II24-5, II40 
až 1~42, 1;51-6, 1I60-2, II66~ ~aloženi 
28-9; biskupství 34, 40-1; arcIbIsk. 60, 
66; universita 60, 62-3, 65, 68, I04, 128, 
153, 168-6 (stolice čes. řeči a lit.), 20:\- (rc:z: 
dělení 1882), 381, 389, 516; umí~?ni h:,-slte 
(Pražané) 68, 72, 75, 80-1; čtyr! ru:tikul~ 
pražské 70, 72; polit. práva 74; odboj proti 
Ferd.1. 91; zničení desk zem. 92; defenestra
ce (1618) 97-8; staroměstskáexekuc~(16~1) 
IlO; mír pražský (1635) 124; obsaze;u ~vedy 
(1648) 128; germanisace 144; stredlskem 
národ. obrozeni 165, 193; revoluce (1848) 
184 d.; slovan. kongres (1848) 185-~; 
svatodušni bouře (1848) 185-6. - Sve
tová válka: něm. menšina 277-9, 451, 1065 
až 1066, 1I02; na poč. války 277 d., 29~, 
297-8, 384; polští židé 288, 428-9; vOJ. 
velitelství 297, 463, 1064, IlOO, Ilc:8, II 14, 
II 16-8; místodržitelství (místodržltel) 306, 
388--9, 440, 548, 1059, 1064, .1066, I098, 
II 00, BOZ; taj. revolučni skupmy 3 I 3-4; 
vyživovací poměi)' 435, 438, 7~6 d., 7~4; 
1°59' starosta 342, 462-3; premalovaru 
pouliČnich tabulek 455;. 10yáln5 sjezdy čes. 
samosprávy 461-3; stavky delmctva 8~2, 
890; příjezd Kramářův 8 I 5; gen. snem 
poslanců čes. zemí (1918) 878-9, 884, 
886-90, 1070; národ. přísaha 939-46 ; 
divadelni slavnosti ev. 1918) 948-54; slo
vanská lipa 950, IIOl; q. říjen 1064-,6; 
obsazeni vojskem (19. X. 1918) 108o; pre
vrat 1087, 1092, 1096 d.; Husův pomnik 
455,660,114°; Obecni dům 462,884,939, 
945, 950, 953, 1034, 1038, 1044, 1099, lIOO, 
1I05, 1I08; staroměstské nám. ~60, 106~, 
lI02, II 40, lI54, II56, II62; Narodni di
vadlo 196, 212, 297, 662, 799, 94~, 948-50~ 
953, 1I06, II 54, II56, II62; Vmohradske 
divadlo 663,1106, lI62; Václav. nám. 168, 
186,278,95°, 9F, 1065, 1099, II54, II5 6 ; 
zemské museum 950, I097, II06, II5 6. 

Praha, čes. osada v Americe 369, 612. 
Práchňané, slov. kmen 15. 
Prášek K., čes. poslanec 677,1148. 

Právo Lidu", čes. list 673, 814. 
pregola, řeka v Pols~u 42. . " 
Preiss Jar., řed. "ZlVnostenske banky 547, 

798,812, 1°38, .1086,. II 37. 
Preminger M., vOJ. audItor 444, 445· 
Přemysl I., čes. král 41, 54. 
Přemysl II., čes. král 42-5, 58. 

Přemysl Oráč, praotec ~řemyslovců 27, 28. , 
Přemyslovci, čes. dynastIe 26, 28, ?0-2, 34 az 

42, 50, 54, 151; staroslov. ob;:ad nastolo
vání 28; sjednoceni čes. kmenu 30 d.; vy
tvoření čes. stát. jednoty 3 Id., 34-6; ne
sváry 36, 39-41; nástupnické právo 4~; 
získáni rak. zemí 42-4; národnostní raz 
jejich panství 42-3 ; získáni Polska a Uher 
44-5; vymření (1306) 45; vedlejší větev 5°· 

Přemyšl, pevnost v Haliči 439, 464, 478, 479· 
Přerov, město na Moravě 308, 472. 
Presl J. Sv., čes. učenec ~73· .. 
Prestr účastnik čsl. odbOje v Itala 867. 
(z) PÚbramě Jan, husitský theolog 8r. . 
Příhoda (pan "Kodl"), účastnik čsl. vOJ. od-

boje v Rusku 734· 
Priklonský, úřednik rus. min. zahran. věcí 

590-2, 595· 
Přímoří 849. . 
Prinéip G., původce atentátu na arCIV. Frant. 

Ferd. 230, 2,6. 
Pripet, řeka v Rusku 585. . 
Procházka Arnošt, čes. spIsovatel 662. 
Procházka F. S., čes. spisovatel 661. 
Prokeš J., čes. poslanec 8q. 
Prokop sv. 23· ...• 
Prokop Veliký, husitsky vOJevudce 79-7 I, 

735,75 6. 6 
Prokůpek Ad., čes. politik 79S, 799, I03 . 
Proskurov, město v Rusku 745· 
Prostějov, město na Moravě 3°8; dělnická 

stávka 801-2. 
Protopopov, rus. min. vnitra 595, 596, 63 1-4; 

smýšleni 596. 
"Prúdy", sloven. časopis 21 9, 
Prunar V., čes. poslanec 605, 680, 814· 
Prusko II9, 126, 132-6'.139, 149-J!, 194, 

202, 224, 226; čes. emlgrace II9, 132- 6, 
I39' získáni Slezska 149-51· 

Pryč's tvrany" revoluční píseň 804· 
Pskúv, ID"ěsto v'Rusku 634· 
Pšov, hrad v Čechách 14· 
Pšované slov. kmen I4, 18, 32,)3· 
Pučálka M., účastník čsl. odbOje v Rusku 486, 

862. I 
Puchmajer Ant. Jar., čes. sl?isovate 17I;, 
Pultr V. dobrovolník setnmy "Nazdar 425. 
Putnik, ~eneralissimus srbské armády 248, 524. 
Pyreneje, pohoří 355· 

Quirielle P., frane. redaktor 557. 

Raabův systém, novodobá selská kolonisace 
166. 
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(z) Rabštejna Kašpar PRug 91. 
Radecký, rak. vojevůdce 186, 278, 454, 850; 

pomník v Praze 278. 
Radek, předák rus. bolševiků 510. 
Radič Št., jihoslov. politik 943. 
Radislav, vévoda zlický 32. 
Radko Dimitrijev, rus. generál 334, 33 8, 339, 

479, 4So_; armáda 338, 339,464,482; po
měr k "Ces. Družině" 334,480. 

Radnice, město v Čechách 306. 
Radoslavov V., předseda bulharské vlády 524. 
Raferty, amer. soudce v Iškově při 614. 
Rákoczy Jiří, sedmihradský kníže 126, 131, 

13 2 . 

rakousko-uherská říše (Rakousko-Uhersko; 
habsburská monarchie) 43, 86, II8, 162, 
176, ISI, 184, 186, 189, 190, 194-5, 198, 
200-3,2°5-6,208,215-7,223-4,227 až 
233, 23 6-44, 246-52, 255-6, 259-62, 
264, 266, 268-72, 276-7, 279-83, 29 I, 
293-6,3°2,306,3°9-14,317-8,320,322, 
325, 333, 340, 343-6, 349-50, 35 2, 354, 
362-4,366,37°-4, 376, 379-80, 383-4, 
386-7, 389-93, 395, 39S-400, 404-6, 
408, 412-5, 427, 429-3°, 433, 439-40, 
444, 454-5, 457-61, 463-4, 488, 490, 
496-9, 5°1-6, 510, 513, 515-7, 520-4, 
528, 535, 545~8, 550-2, 554, 556-7, 561, 
564,570,575,580-1,589,596,598,601-2, 
6°4-5,6°7,6°9, 6rr, 6q, 618-9, 621, 623, 
636-7,639-4°,642-5, 652-5, 662,664 až 
(,67, 672 , 676- 8, 680-4, 693, 696-8, 702, 
706, 711, 73 6-7, 742, 746-7, 749, 75 2, 
75 6, 75 8, 764-75, 7770 781-5, 797-8, 
801, 803-5, 807-13, 817, 848-9, 851-4, 
85 6,85 8,862-3,870- 2, 874-6, 878-81, 
886-7, 890, 892-3, 896-8, 900, 916, 918, 
920,935-9,946,948,953,955,978,980-2, 
987, 99 1-3, Io05-7, 1012, 1020-8, I030 
až I033, 1°38, 104°-3, 1045, I047-9, 1°51, 
I054-8, 1064, 1066-71, 1073-4, I076, 
IOSO, 1082, 1085, 1087-8, I092-5, 1097 až 
1°98, lI08, II II, I II 4, II 20, II26, I 128, 
I 131, II 33, II 3 8-9 ; dědičné císařství 174 až 
I7 5 ; revoluce (1848) a reakce 184 d. ; porážka 
{1859) 190; říjnový diplom (1860) 190; úno
rová ústava (1861) 191, 194; válka s Pruskem 
(1866) 194; prosincová ústava (1867) 195, 
886-7; dualismus 162, 194, 300, 301, 517, 
805, 8IO; vyrovnání s Ma&lry (1867) 21 7, 
680-I, 1070, 1082; centralismus 195, 389; 
spolek s Německem a Italil 202, 227, 270, 
459, 644, 654, I094, I095; nástroj Ni:mecka 
202, 227, 228, 520, 644, 107I; nadvláda. ně-
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mecko-maďarská 194, 200, 203, 208, 219, 
223, 241, 269, 27 1, 279, 344, 444, 459, 680, 
681,774,882,940, I070; česká otázka 206 d., 
276, 3°2 ; všeobecné hlasovací právo 2°7; 
všeněmectví 228, 269, 278,459,460; nebez
pečím světového míru 228 d.; a Srbsko 
228 d. ; anexe Bosny-Hercegoviny 228; vele
zrádný proces záhřebský 228-9, 382; a 
balkánské války 229, 272; arciv. František 
Ferdinand 233 d. (v. t.). - Světová válka. 
Protisrb. nálada po sarajevském atentátu 
237 d., 249, 269; plán války se Srbskem 
239-40, 242 d., 248 d.; vina na světové 
válce 239-42, 248-)0, 260-2, 268, 405, 
52.0, 6I9; ultimatum Srbsku 243 d., 247 d., 
252, 256, 275; plán rozděliti Srbsko 246-7, 
2 F; přerušení styků se Srbskem 2)2, 346 ; 
mobilisace 2)2, 260, 266, 275, 279, 281-4, 
291, 294; a snahy Dohody zabrániti válce 
255 d., 262 d.; vypověděni války Srbsku 
260, 276, 318, 371, 383; nálada německo
maď. lidu pro válku 269-7°, 276, 278-9; 
válečný manifest císaře Frant. Jas. I. 276-7. 
- Věci vojenské: domobranecké prohlídky 
28 3, 287, 429-3°, 53 2, 797; rekvisice po
tahů 283; válečné sňatky 283; úřední vá
lečné zprávy 280, 300; vypovědění války 
Italií (1915) 291, 392, 406, 429, 848, 851; 
porážky na ruské frontě 299 d., 429, 464; 
válka se Srbskem 262, 3°3; zničení Srbska 
523 d.; národnostní složení armády 330, 
336-7, 341; námořní blokáda Dohodou 
427, 63 6- 8 ; podvody v armádě 427-8; 
sbírky (Červený kříž, kovy atd.) 432; ne
dostatečná výživa vojska 438; pád Přemyšlu 
439, 464; porážka Ruska u Gorlice (19I5) 
457-8,477,479, Fl; válka s Italií 522-3, 
585-6, 65 I - 2 ; v Albanii 525 ;průlomrak.
uh. fronty u Lucku (I916) 55°,585-6; rak.
uh. ofensiva u Zborova (1917) 740 d.; pří
měří a mír s Ruskem 764, 766, 879, 880-2, 
890- I ; příměří a mír s Rumunskem 763, 
764, 89 1 ; vypovědění války Amerikou 784; 
rozklad armády 797, 936-7, 1126-7; rek
visice zvonů 798; "hladová" ofensiva na 
Piavě (1918) 928, 930, II26; vzpoury vojáků 
1029-3°; námořní vzpoura kotorská I026; 
zhrouceni balkánské fronty I043-4; vy
klizení Srbska I 044 ; rozvrat ital. fronty 
I 09 3, I096, 1126-8; příměří ve Villa Giusti 
I 128. - Věci hospodářské (sociálni, školni) : 
vyživovací příspěvky 283, 431, 534, 791; 
nouzové peníze 284, 533; drahota 284-5, 
288, 426 d., 437, 795, I023; "keťasové" 
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286,428-9,532, 79I, 792, I024; inflace 284, 
534,798; maximální ceny 284, 433, 53 6 ; 
nezaměstnanost 285, 288; poměry školské 
286-8, 482-3; vystěhovalci (uprchlíci) 
288, 29I; válečné půjčky 430-2, 532-4, 
797-8; nemoci obyvat. 437, 790; letní čas 
533; výměnný obchod 791 d. - Poměry 
vyživovací: nedostatek potravin 284-5, 
433 d., 436 d., 528 d.; obecní aprovisace 
285-6, 437-8; batohové zásobování 286, 
79I, 793 d., I058; podvýživa 284, 288, 790, 
791, 1023; rekvisice a soupisy potravin 287, 
433, 529, 534 d. ; úřední příděl potravin 434, 
437-8, 528; "Válečný obilní ústav" 434, 
436,535,1°59; "chlebenky" 434, 437,5 28 ; 
mlecí výkazy 434; úřední hospodaření po
travinami 433, 435 d., 528; vyživovací po
měry r. 19I6: 528 d.; falšování potravin 529; 
bezmasé dni 529; úřad pro výživu lidu 790; 
vyživovací poměry r. 1917: 786-97; vy
živovací katastrofa I023, I025-6, 1°32, 
1°58-9; snahy vydrancovati čes. země před 
převratem 1°59-60, 1066. - Poměry poli
tické: vojenská diktatura 291-3,389,44° d. 
544 d., 551; pronásledování Slovanů 291, 
547; "Válečný dohlédací úřad" 292-3, 307, 
388, 452; germanisace 389; internační tá
bory 446-7; stoupnutí sebevědomí po 
Gorlici 458 d. ; nová úprava říšského znaku 
459-60; pokusy vynutiti čes. projevy pro 
říši 460 d.; zavraždění Stiirgkhovo 551-2, 
675, 8II; smrt císaře Františka Josefa 1. 
5 5 1-2 ; nastoupení císaře Karla I. 552; nový 
vládní kurs 598 d., 653-4; snahy o proti
české oktroje 599, 665, 955; uherská koru
novace Karla I. 599, 6°7; mírová nabídka 
Ú středních mocností (XII. 19 I 6) 618-9; 
pokusy o separátní mír 643-4,652-5,665, 
698,764,766,782-5, 8IO, 892, 1055, 1056, 
1076; vliv ruské revoluce 552,664-6,681, 
1024, 1026, 1028, 1029, 1030, 1°32; doho
dový program reorganisace Rak.-Uh. 653, 
783, 8°4-5; svolání parlamentu 665-8, 
670, 676-7; první schůze parlamentu 677 
d.; něm. odpor proti čes. (a slov.) programu 
68o-I; sociál. konference štokholmská 
766-7, 772-4; mírová nota Benedikta XV. 
780-1; 14 bodů Wilsonových (8. I. 1918) 
784 (v. t.); nepokoje dělnictva 801-4, 890, 
I025, I028, 1058, I061, I066; represálie 
proti dělnictvu 801-3, I028; výbor pro re
visi rak. ústavy 804-6; vláda Seidlerova 
804, 806-7; národnostní boj v parlamentě 
807 d.; protičeské útoky v parl. 809, 8 I 2; 

něm. program "Deutschbbhmen" 809, 837; 
amnestie císaře Karla 810-3; odhalení Cle
menceauovo 892-3 (v. t.); rozdělenf Čech 
na kraje 955; britská deklarace o Cecho
slovácích (9. VIII. 1918) 1021; rozklad 
a příčiny 1020, I030-2, 1044 d., 1°92-3; 
nebezpečí sociál. převratu 1024, I032; selhání 
stát. úřednictva I028, 1064; protičes. oktroje 
Hussarkovy 1040-I; návrh na mírové jed
nání(15. IX. 1918) I042-3; Hussarkůvplán 
národnostní autonomie I045-7, I068, 1076, 
I077; žádost Wilsona za příměří (5. X. 1918) 
1048, I054-6, I069, 1°74; Wilsonova 
odpověď (18. X. 1918) 1073-4, 108 3, 
I094; boj o záchranu Rak.-Uher. v doho
dových zemích 1049 d., 1054-6; pokus 
o ústavní přeměnu 1°55, 1068; manifest cí
saře Karla I068, I074-80, I080-2 (čes. 
odpověď), II 14, 1128, II69; Masal)'kova 
deklarace čsl. nezávislosti (18. X. 1918) 
1069-73; poslední čes. řeč v rak. parla
mentě 1082-3; min. LammHschovo r094; 
rozvázání spolku s Německem 1°95; nota 
Andrassyho (28. X. 1918) 1095 (v. t.); pře
vrat v Praze I096 d., IIOS d., II 14 d., II26; 
poslední snahy císaře Karla zachovati panství 
II31-2; vznik nástupnických států II32; 
vznik . německorak. "Nár. shromáždění" 
II69. V.: Čechové, národ; Ústřední moc
nosti. 

Rakousko (Německé), republika (od r. 1918) 
II09, IIF, IIF, II 70-5, II92-3; snahy 
připojiti něm. území čsl. státu a podpora 
něm. odboje II09, II69-71, II74-5, II93; 
ustavení "Národ. shromáždění" II69; mír 
saint-germainský II92-3. 

Rakousy (rakouské země alpské) 41-4, 86, 
88, 100-I, r2I, 144-5, I62-3, 248, 278, 
428,435,1°7°; spojení s čes. státem 42,86, 
145, 162, I070; poč. habsb. panství 44; čes. 
povstání IOO-I. 

Rakousy 42, 126; Horní I05; Dolní 44, 446• 
Rakovník, město v Čechách 106. 
Rasputin Gr., rus. mnich 573-4, 63°-3; čes. 

odboj 573-4; smrt 632· 
Rastislav, morav. kníže 20, 23, 24. 
Raš Fr., vůdce námořní vzpoury kotorské 

(1918) I026, I027. 
Rašín Al., čes. politik 394-5, 397, 443, 446, 

461, 513, 545, SoS, SIO, 812-3, 815, 884, 
939, 1036, 1°3 8, I064, I066-7, 1096- 8, 
II06, II IO, II46, II48; zatčení 446, 461, 
5 I 3; proces a rozsudek 545 d.; amnestie 
S10, S12-3; význam S15; autor Tříkrálové 

XXXVI 

REJSTŘíK 

·deklarace S84; první zákon Čsl. rep. 1°38, 
I097 ; zakročení proti akci Social. rady k 14· 
říjnu (1918) I064, 1066-7; účast na pře
vratu I096-8, II06, lIlO. 

fuva Ruská, město v Haliči 299, 
Ravtaradzev, rus. plukovník 472. 
Řecko I98, )25, II39· . 
Regál, účastník čsl. odboje v Italii 869. 
Reif Fr., účastník čsl. zahran. odboje v Rusku 

pl. 
Reiman Z., účastník čsl. zahran. odboje v Rus-

ku 34°,486. 
Remeš, čes. poslanec 803. 
Remeš, město ve Francii 358, 360, 416, 418, 

650, 998; sokolský zájezd (VII. 1914) 36o ; 
češ. dobrovolníci 360, 416; katedrála 360. 

Rennenkampf, rus. generál 302. 
Reuterova tisková kancelář 561. 
Řezáč V., generál četnictva v Čechách II I 1. 

Řezníček, student 45 r. 
Řezno, město v Německu I7, 29, 123; biskup-

ství 34. 
Ribot Alex., Franc. min. zahran. věcí 821. 
Rice c., angl. vyslanec v Americe 506. 
Rieger F. L., čes. politik 191, 195, 196, 455, 

488,949, rr64; Slov. naučný 193· 
Riga, město v Rusku 757· 
Richard III., král angl. 562. 
Richelieu, Franc. státník 119· 
"Richemond", hotel v Ženevě (bydliště Masa-

rykovo) 399,412, 549· 
Richter Fr., rus. Čech 768. 
Řím, hlav. město Italie 39, 39 1- 2, 399, 454, 

553, 696, 700, 828, 849, 852-5, 860, 864, 
869-7°,9°8,912, 9I4, 916, 920- 1, 924-6, 
938, 1009, 1°52, I053,:;-4 1083, II87; Čes. 
kolej 849; Masaryk v R. 391, 392, 399, 696, 
SF; Beneš v Ř. 828,853-5, IOP-4; tis
ková kancelář "Čsl. nár. rady" 560,853-5, 
870,9°8; kancelář "Čsl. nár. rady" 855, 860, 
364,87°,9°8, 9IO, 912-3, 924; čes. časop. 
"V boj" 86o; čes. Betlém 869; kongres utla
čených rak.-uh. národů 916, 9IS-21, 948, 
978, I009, 1°56; slavnost odevzdání praporu 
čsl. vojsku 925-7; první čsl. diplomatický 
zástupce 10)2, 1057· 

Řip, hora v Čechách 7, 27· 
Rixdorf, exulantská osada čes. 134. 
"Robotnické noviny", sloven. list 219. 
Rodd J. R., angl. vyslanec v Římě 392. 
Rodzianko M. V., předseda rus. dumy 633, 

683,7°2 • 
Rokycana J., čes. reformátor 8r. 
Roky ta J., čes. spisovatel 662. 

Romanovci, rus. dynastie 318, 326, 328, 490, 
552· 

Ronge, rak.-uh. plukovník 1097. 
(z) Ronova Vilém Křinecký 91. 
Roques, franc. min. války 565. 
Rostov na Donu, město v Rusku 486. 
Rošický, čes. důstojník lII4, lII6. 
Rotterd,am, město v Holandsku 386. 
Rouček, čes. poslanec 1II8. 
(z) Roupova, Václav Vilém 98. 
Roveretto, město v Italii 936, I052. 
"Rozvoj", českožidov. list 453. 
(z) Rožmitálu, Zdeněk Lev 86. 
Rudolf Habsburský, císař něm. 43, 44· 
Rudolf TI., císař a král čes. 94, 95· 
"Rudý prapor", dělnická píseň 804· 
Ruffini Fr., ital. senátor 916. 
Rumburk, město v Čechách 1030 (vzpoura 

čes. vojáků, V. 1918); rumburský kraj 42• 
Rumuni, národ 620,920,95°; rak.-uherští 338, 

II 3 2; účast na pražských divadelních slav
nostech (V. 1918) 950. 

Rumunsko 198, 243, 280, 377, 386, 45 6, 550, 
575, 585, 596-7, 618, 620, 631, 686, 708, 
716, 763-4, 820, 826, 835-6, 891, 937, 
982,989,1°71; vs_tup do války 550, 575; čsl. 
zajatci 596-7; Stefánikova akce získati 
dobrovoL pro čsl. revoluční vojsko 5°6-7, 
763, 820, 826, 835; porážka 63I; příměří 
a mír s Ústředními mocnostmi 763-4, 891 ; 
velké R. IIp. 

Rusíni, národ 186, 288, 42.8, 678, 981; váleční 
uprchlíci 288, 291, 428; podkarpatoruští R. 
v Americe (jednání s Masarykem o připo
jení k čsl. státu) I075· 

Rusko 136, 189, 195, 202, :Hl, 218,226, 228, 
241,247-8,256,260--7,269--70,276,280, 
282,296,3°1-5,310,313-5,317-20,322, 
325, 327-9, 33 1, 333, 339, 341, 362, 365, 
372, 378-80, 382, 385, 400, 4IO, 440, 443, 
448,456--7,463--4,47°,473,477,479,482, 
486-7, 489-91, 493-4, 496-500, 5°5, 
)I0, 515-6, 518, 520-I, 523, 552, 560, 565, 
567-9, 572-3, 576-81, 583, 587-92 , 

595-8, 620, 625-34, 636, 642, 651, 655, 
666, 681-5, 687-8, 691-3, 695, 697, 699 
až 713,733,736,740,746,751,756-64,766, 
768,777,781,783,818-21,826,828,834-8 
842, 846, 851, 860, 879-82, 886, 890, 893, 
895-900, 903-4, 906, 937, 960, 962, 964, 
967-9, 971, 974-6, 982, 985, 1008-9, 
1020, 1024-5, 1°32-3, 1°71-2, II60; 
historický vývoj 625 d.; rusko-japon. válka 
(1904-5) 385, 628-9; rozvrácenost vnitř-

Obrázkové dějiny naší samostatnosti. 78. XXXVII 
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ních poměrů 385, 45 8, 479, 521, 572-3, 
6z4 d.; ruští Němci 579-80, 6Z7; car 248, 
264,267,3°1-2,318,320,322,326,328-9, 
379,400,479,492,572-4,580,583,586-7, 
592,63°,633-4,683,714; samoděržaví 316, 
318, 329, 385, 552, 572, 590, 625-6, 666, 
879; vláda 326, 328-3°, 385-6, 488-9°, 
4% 515, 579, 596- 8, 628, 63 1, 633-4, 
682-3,686,699,7°1-2,7°5,710,732,758, 
762, 764; germanofilové 328-9, 334, 45 8, 
487, 490, 494, 497, 578, 586, 627, 63°-I, 
63 6, 68 3,694; mobilisace 262, 266, z69; za
hájení války 270, z88, 318 d.; vojenské 
úspěchy z99 d,. 3% 338, 3% 464, 478 ; po
rážky 412, 457-8 (G9rlice), 477, 479, 482, 
494,521,59°,63°; a Rak.-Uh. 490; konsti
tuční ústupky 494,59°; Brusilovova ofensiva 
(1916) 550, 585-6, 589; Rasputin a dvorní 
kamarila 573-4, 590, 630 d.; březnová re
voluce (1917) 552, 598, 615, 623, 636, 642, 
651-2,664-6, 675, 680-3, 68 5, 692, 695, 
698-9, 714, 758, 763, 766, 879; myšlenka 
separátního míru s Ústředními mocnostmi 
586, 590, 596, 631-2, 636, 682, 713; pro
následování pokrokových a sociál. myšlenek 
628 d.; předehra březnové revoluce 630 d.; 
revoluční výbuch 633 d.; carova resignace 
634; prozatímní revoluční vláda 634, 63 6, 
681, 683-4, 7°2, 706, 710-1, 713, 768 ; 
vývoj po březnové revoluci 65 I, 666, 704 d., 
879-80 ; rozvrat armády 685, 709 d., 73 8, 
740 d.; bolševici SlO, 695, 7II, 73 8, 757, 
763-4, 879, 895; Kerenského ofensiva 
(1917)7°9,713--4,715,718,722-3,737-9; 
bolševická agitace ve vojsku 7II-2, 714 
718, 739, 741, 757, 879; rakousko-něm. de
faitistická propaganda v rus. vojsku 7II- Z, 
739, 781, 88o; sbratřování rus. a rakousko
něm. vojáků 71Z, 714, 718; rakousko-něm. 
ofensiva 740 d.; Komilovův pokus o pře
vrat 757; diktatura Kerenského a prohlášení 
R. republikou 757; bolševický převrat (listo
padová revoluce) 758-9, 763-4, 783, 828, 
880, 893-5; program bolševiků 879-81, 
886; příměří a mír s Ústředními mocnostmi 
745,764,880--2,89°-1,897,9°4,9°7,963, 
968, IOZ4; občanská válka 894 d.; rudá 
armáda 896--8, 903, 906, 95 8, 974; snahy 
o svržení vlády bolševické 9642 968-9, 
974; Kolčakova diktatura 969. - Csl. odboj: 
ruští Čechové (Čechoslováci, čes. kolonie) 
3°2,314 d., 317-8, 320-I, 325-8, 330--1, 
333,336, 339-41, 378-9, 482, 486, 488, 
490--1,496,499, 500, po, 566,568,57°-1, 

578,586-7,591,595,681,688,691-4,7°2,-
704, 706, 743, 746, 970; čsl. spolky 3 I 5 d., 
320--322, 327, 329, 33 I, 486; slyšení rus. 
Čechů carem 302, 326, 328; 490; nejednot
nost mezi čsl. živlem 317-8, 49°-1,499 až 
500, 57°,571, 595-8; Čechoslováci konser
vativní 317-8,378,49°, 571, 591, 683; po
krokoví 3 I 8,683,702; spory 326, 329,49° až 
I, 499-5°°, 570--1, 584-8,683,687,693; 
přijímánípravoslaví 317, 320, 581,584; víra 
ve vítězství Ruska a v osvobození Čechoslo
váků Ruskem 318, 320; chování na poč. 
války 319 d.; deputace u min. Maklakova 
a Sazonova 321-2, 325 (Klecandova Do
kladnaja zapiska); petrohradský sjezd (IX. 
1914) 327-9, 341; car a čsL samostatnost 
328, 572-4; protičeská nepřízeň vládních 
kruhů 328-9, 3% 477. 487, 499, 578-9, 
580-1,59°,592,682-5,693-4; rus. vláda 
a čsl. odboj 490, 567, 573-4, 590 d., 596 d., 
683 d., 701-2; ruští přátelé čsl. odboje 494, 
68 3, 693; zřízení "Svazu čsl. spolků na 
Rusi" 341,486; sjezd moskevský (III. 1915) 
486,489,499; činnost "Svazu" 487 d., 494d., 
584; pamětní spis "Svazu" rus. vládě (IV. 
1915) 489-9°; oslavy Husovy (1915) 491 až 
494; oposice proti správě "Svazu" 499-5°0 
568-7°; sjezd kyjevský (IV. 1916) JOO, 

568 d.; uznání autority "Čsl. náL rady" 
v Paříži 571; kyjevská správa "Svazu" 571 
až 572, 574-5, 578, 587, 590-2, 595-8, 
682-3, 688, 691; nespokojenost se správou 
kyjevskou 499-500, 577-8, 587; Durich 
587 (v. t.); "Kyjevský zápis" 587-9, 592 ; 
boj rus. vlády proti "Čsl. nár. radě" v Paříži 
590 d., 702; oposice proti Durichovi 595-8 ; 
separatistická (Diirichova) "Národní rada" 
596- 8, 608-9; Štefánikovo vystoupení 
proti Diirichovi 597-8; požadavek jednoty 
zahran. odboje 597-8; ruští Č. a čsl. za
jatci a březnová revoluce 681-2, 692, 76o ; 
kyjevský sjezd (1917) 683, 687 d., 692 ("po
slání" do čsl. zemí), 695, 702, 76o; změna 
povahy čsl. odboje po kyjev. sjezdu 692-3 ; 
nesnáze odboje po revoluci 683 d., 7°8-9; 
ruští socialisté a čsl. odboj 684-5, 706-8, 
760--1, 1°3 2-3; bolševici a čsl. odboj 684, 
1033; zřízení "ONR" 687, 691 (v. t.); pravo
moc "Svazu" pro zřízení ONR 692; zásluhy 
rus. Čechoslováků o čsl. odboj 694-5; 
Masaryk a Rusko 382, 385, 39 1z 567, 59°-I, 
699-702 (v. Masaryk); ruští Cechosl. a čsL 
zajatci a Masaryk 7°2,7°4,75°-6; Masary 
kova propaganda v Rusku 706; rus. veřej-
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nost a čsl. odboj 7°6; čeští bolševici a čsl. 
odboj 895-6, 2°3-6, 957-8, 960, 962 ; 
komunistická "CsI. revoluční rada dělníků 
a vojáků" 896.- Vojenský odboj čsL'myš
lenka voj. odboje 329 d., 486; češ. staro
usedlíci v "Čes. Družině" 482, 498; čsl. za
jatci v Rusku 338-4°, 482, 486-8, 494 až 
500, 566-74, 586-7, 592, 595, 597-8, 
681-2, 685-6, 688, 691, 693-5, 702, 704, 
7°6,7°8,733,743,746,75°,759-62,819 až 
820; zajatecké tábory 497, 499, 570, 572, 
578-84, 682, 694, 702, 748, 759; čsl. zaja
tecké organisace 498, 584, 759-60, 762, 
860, 866; počet čsl. zajatců 496; rus. úřady 
a čsl. zajatci 497-9; užití čsl. zajatců v to
várnách 494-5,498-9, 568,686,688,760; 
vstup čsl. dobrovolníků do srbského dobro
vol. sboru 496, 574-7; voj. komise "Svazu" 
486, 499, 568, 577; snahy správy "Svazu" 
o zřízení větší čsl. armády 572 d., 578; o vy
tvoření čsl. armády po pádu carismu 686-7, 
691, 693, 695, 733, 756-8; plán převozu 
čsl. dobrovolníků na západ. bojiště 706, 708, 
762-3,777,819-20,828,835,846; jedná
ní o podmínkách odchodu čsl. armády 
z Ruska 9°3-5; konflikt bolševiků s čsl. 
armádním sborem 903, 906-8, 956 d.; češ. 
dobrovolníci v protibolševických voj. akcích 
895-6; následky aktivního vystoupení Če
choslováků 962 ; úspěchy Čechoslováků 964; 
plán protiněmecké fronty v Rusku 967-8. 
V.: Česká Družina, Čsl. střelecký pluk, Čsl. 
brigáda, Čsl. armádní sbor v Rusku, Masa
ryk, Štefánik. 

Rusové, národ 172, 294, 298-3°4, 309-10, 
320, 322, 329-30, 33 2-3, 336-7, 386, 
439-40, 492, 51 8, 578- 80, 595, 743-4, 
75 8. 

Růžička, čes. malíř v Americe 369. 
Rybka Jos., redaktor čes. časop. "V boj" 

v Italii 860. 
Rýn, řeka v Německu 143, II34· 
Rytíř inž., čes. důstojník v čsl. vojsku ve Fran

cii 841. 

Sallé, franc. důstojník, velitel setniny "Nazdar" 
356,358,418,425, 

Salvátor, rak. arcivévoda 428. 
Salvemini G., ital. historik 854. 
Samo, francký kupec a zakladatel západoslov. 

říše 16, 18,27' 
"Samostatnost", čes. list 304, 678. 
Samara, město v Rusku 906, 967, 969-7I. 
San, řeka v Haliči 478, 479. 

Sandoměřsko 45. 
Sansboeuf J., franc. přítel čes. národa 343, 350, 

352· 
Sarajevo, hlav. město Bosny 223, 234-5, 237, 

244, 952; atentát na arciv. Frant. Ferd. 223, 
234 d., 238, 240, 244, 249, 271, 383, 504; 
protisrbské násilnosti 237. 

Saratov, město v Rusku 971. 
Sardinie, ostrov 852, 910; král 190. 
Sarrail M., franc. generál 524; armáda 525. 
Sasko 38, 82, II9, 121, 124, 126, 133, 134, 138, 

149-51,175,383,1133; čes. emigrace po· 
běloh. II9, 121, 133-4, 13 8. 

Sauerwein J., franc. žurnalista 555, 621. 
Sáva, řeka v Uhrách 281, 524, 1044. 
sázavský klášter 23. 
Sazonov S. D., rus. min. zahran. věcí 25°,321, 

328, 392,413,489, 590; deputace rus. Čechů 
321-2, 327-8; čsl. samostatnost 328, 392, 
489. 

Scarpa Gino, sekretář v ital. min. propagandy 
85 2-4. 

Scotus Viator V. Seton-Watson. 
Sedlčané, slov. kmen 14. 
Sedlecký, čes. důstojník, účastník carzanské 

akce 874, 876, 877· 
Sedmihradsko 53, 13 2, 550. 
Seidler Arnošt, předseda rak. vlády 8°4-7, 

89°,955, 1040, 1076, II69; a čes. národ 8°4, 
806-7, 890, 955. 

Sekanina K., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 
722, 724. 

Selivačev, rus. generál 716, 720, 723, 730, 732· 
Semenov, kozácký ataman 906. 
Semibratov, zajatecký tábor v Rusku 582. 
Semily, město v Čechách 815. 
Seret, řeka v Rusku 744. 
Sergěj, rus. velkokníže 591. 
Sesan, účastník námořní vzpoury kotorské 

1026. 
Seton-\Yiatson R. W. (Scotus Viator), angl. 

historik 280, 364-6, 404, 51 6, 698, 919; 
spis o Slovácích 364; a Masaryk 386, 516, 
698. 

Schafhúzy (Schafhausen), město ve Švýcařích 
549, 

Scheiner Jos., starosta čes. obce sokolské 302, 
390--2,394,397, 4II , 442- 8, 461,513,798, 
1°36, 1039, 1097, IIOO, II08, I II 6-7, II40, 
II46, 1156; zatčení 4II, 442-5, 461; mobi
lisace Sokolstva (28. X. 1918) 1097; účast na 
převratu IIOO, II08, I II 6-7. 

Schbnborn Voj., předseda zem. správ. komise 
v Čechách 1100. 
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Schwarzenberk, Felix kníže, předseda rak. 
vlády 189. 

Schwerdtner, voj. velitel pražský 306, 455. 
Sibiř 628,956,963-4,973-6, 1008-9, IOI6, 

I020, 1°52; západní 314, 966, 967; východní 
9°6 ; čes. osady 314; zajatecké tábory 579, 
968 ; čsl. vojsko na S. 956, 965-6, 972- 6 ; 
magistrála 966, 974-5, IOI6. 

sicilská bula (privilegium pro čes. stát, 1212) 
41,43. 

Sieniawa, město v Haliči 478, 479. 
Silistrija, město v Rumunsku 575. 
Simbirsk, město v Rusku 970. 
Simon, franc. min. kolonií 927. 
Sirotci, husitské vojsko 80, 81. 
Sís Fr., čes. žurnalista 664, I039. 
Sís Vlad., čes. redaktor 313,815. 
Sitzendorf, rak. internační tábor 446. 
Sixtus Bourbonský, důstojník belgické armády 

(zprostředkovatel mezi císařem Karlem 1. a 
Dohodou) 654, 785. 

Skabalík 1. 309. 
Skadar, město 52 5. 
Skalice Uherská, město na Moravě !I77. 
Skoplje, mčsto v Srbsku 367. 
Skorkovský Jiří, čes. redaktor 451. 
Sládek J. V., čes. spisovatel 213, 660. 
Sladkovský K., čes. politik 191, 949. 
Slavibor, kníže kmene Pšovanů 32. 
Slavíček J., čes. poslanec 677, I036. 
Slavník, kníže Zličanů 3 I, 34. 
Slavníkovci, dynastie 26, 30-I, 34-5; po
měr k Přemyslovcům 30-I, 34-5; stát Sl. 
3°, 3I, 33; vyvrácen 34-5. 

Slavomír, morav. kníže 24. 
Slezsko 15, 34, 38, 42, 44, 46-7, 50-3, 58, 

82-3, IOO, IlO, II9, 122, 126, 135, 138, 
I49-5I, 333, 1070, II 67 ; součást Polska 
pod čes. svrchovaností 38; součást čes. státu 
46, 47; čes. povstání IOO, HO; emigrantské 
osady české 135-6; odtržení od čes. státu 
126, 149-51; Dolní 52, 84, 150; Horní 52, 
84, I 50; České (Rakouské) I5I, 163, 194, 
200, 440, 588, 686, 884, I089, II 19, II 67, 
II69-7I, I 174. 

Slováci, větev čsl. národa 26, 172, 177-9, 181, 
184-6,213,217-9, 3IO, 313-4, 322, 376, 
397, 4 IO, 51 2, 55 8, 56I, 573, 588,664,672, 
676-7,698,736,738,749-5°,760-1,768, 
773, 775, 808, 810, 832, 849, 884, 886, 888, 
899,924,944,947-8,950,953-4,989,992, 
101 5, 1°36, 1080-I, II 06, III9-20, II22, 
II 24-5, II47-8, II 64, II78, II8I, II82; 
lit. rozdvojení s Cechy 177-9, 18I; spisov-
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ná slovenština 144, 177-8; slovensko-ma
ďarská protiva 173, 178-9,218; maďarisace 
178-9, 185, 217-9, 370; vystěhovalectví 
do Ameriky 368; předválečný vliv Masary
kův zI8-9; naděje v Rusko 318, 302; pro
následování za války 310, 948; podíl na čsl. 
odboji 33z, 410, 558,560,664,760,761,859, 
87°, 924, 973, 976, 995; národní strana 810, 
III9; styky s praž. "Maffií" 397; program 
spojení s Čechy 676-7, III9-zo, 1122-4; 
Tříkrálová deklarace pražská (1918) 884 d.; 
dubnová (1918) manifestace pražská 944; 
májová manifestace v Liptovském sv. Miku
láši 947-8, III9; vliv (a styk) čes. politiků 
948, II 19, I I20; účast na divadelních slav
nostech pražských (1918) 948 d., III9; a 
"Nár. výbor čsl." I036, I080-z, rr06; 
schůze v Turč. sv. Martině I II9; "Národní 
rada sloven." II22-5, 1178, lI80; svato
martinská deklarace II 22-4, II76; poměr 
čes. a sloven. převratu II24-5; osvědčení 
Bellovo v 1. schůzi Národ. shromáždění čsl. 
1148; prohlášení čsl. vlády a sloven. po
slanců k Slovákům 1178-82. V. Slovensko. 

"Slovan", časopis "Čsl. brigády" v Rusku 585. 
Slované (Slovanstvo) II-9, 23-6, 29, 30, 52, 

136,172 ,174, 184-5, z33, 243, 317-9, 322, 
325-6, 413, 475, 487, 489, 492, 556, 560, 
578- 84, 588,620,666,682,684,692,701 až 
7°2,918, I078, II72 ; Polabští 13, 18, 19,32, 
36,325; Polští 15,19,34,52; !:užicko-srbšti 
15,25,39,52; slov. kmeny v Cechách 14 až 
16; na Moravě 15, 24; na Slovensku 15; Sl. 
rakouští 184-5, 196, 202, 228-9, 233, 241, 
246, 269, 271, 291, 376, 446, 459, 494, 505, 
547, 561, 620, 653, 678, 680-I, 764, 766, 
SIO, 812, 870, 8/2-4, 876, 918, I046; bal
kánští 186, 198; praslov. jednota II, I2; za
karpatská kolébka I I, I2; zřízení starých Sl. 
I2; rozchod II-4; skupina záp., vých. a 
již. 13; prajazyk 12-3; první spisovný ja
zyk a písmo 20; státotvornost I2, 19; záp. 
Sl. 17, 18; stav po příchodu do čsl. zemí 13, 
14; avarská nadvláda 16; říše Samova 16; 
nároky francké říše 17; výboje Karla Vel. 
18; německý postup 19, 23; slov. bohoslužba 
20, 23 (klášter sázavský); odcizení čsl. ná
roda Slovanstvu 23, 24; následky pádu 
velkomorav. říše 25, 26; romantický názor 
o životě starých Sl. 173-4; slov. kongres 
v Praze (I848) 185-6; mínění o slov. po
vaze za světové války 3 I 8-9; plán slov. 
legie za světové války 3)2, 354; Sl. pravo
slavní 408; američtí 5°2; "Le Monde Slave" 
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560; slov. zajatci v Rusku 658-9, 573-4, 
578- 84. 

Slověné 12. 
"Slovenské hlasy", list čsl. odboje v Rusku 

760,976. 
Slovensko 8, 15, 19, 20, 23, 30, 34, 38,42,45, 

49, JI, 53, 82, 104, II9, 126, 136, 144, 173, 
177-8,217-9,279,3°2,310, 333, 368,446, 
464, 466, 510, 512, 588, 686, 692, 755, 8IO, 
816,948,986, IOI5, I070, 1089, III9-20, 
II25, II37, 1142, II60, II75-8, !I80-8, 
119°-3; "Čes. Družina" na půdě Sl. 464, 
477; "poslání" kyjevského sjezdu

v 
(1917) 

692 ; převrat (1918) II19-25; boj Csl. rep. 
o Sl. II75 d.; Dočasná vláda pro Sl. II 77 ; 
rozhodnutí Spojenců o hranicích II 83-4, 
II9 I- 2 ; demarkační čára II84; minister
stvo s plnou mocí pro Sl. II 8 5 ; boj s 2\ra
dary (jaro 1919) 1190-2. 

"Slovenský týždeník", sloven.list 219. 
Slovinci, národ 8°7, 872-3, 950. 
Smetana B., čes. hudební skladatel 192, 21 3, 

663,755,II06,II62. 
Smetanka J, účastník čsl. zahran. odboje 

v Americe 510, 616. 
Soběbor, slavníkovský kníže 34. 
Soběslav 1., čes. kníže 39,4°. 
Sobotka Jos., účastník čsl. odboje v Italii 878. 
Socialistická rada česká v. Cechové, národ; 

Národní výbor čsl. 
Soča (Isonzo), řeka v Přímoří 522, 651, 870; 

bitvy na S. 523, 65 I, 870. 
Sofie, hlav. město Bulharska 513. 
Soissons, město ve Francii 646, 847. 
Sokol, tělocvičná jednota (Čes. obec sokol

ská) 192, 2IO-I, 302, 308, 315, 342-3,355, 
37°,39°, 4II , 444, 446- 8, 453, 94°, 1039; 
sokol. slety 343, 476, 84 I, 846; slet v Brne 
(I9 I4) 275, III8; sokol. učitelé tělocviku 
v Rusku 315; S. v Paříži 342-3, 355, 360; 
v Londýně 362; v Americe 370, 372; roz
puštění za války 447-8; sokol. myšlenka 
a účast v čsl. odboji 332, 342, 356, 35 8,465, 
498,512,577,584-5,736,762,824,844-6, 
85 8,860-1,872 ; účast na převratu a obsa
zení Slovenska I039, 1°97-8, II02, II08 až 
II09, II46, II 77. 

Sokol K. St., čes. žurnalista 206, 816. 
Soldán]., školák 802. 
SolfW., něm. min. zahran. věcí 1054. 
Solferino, město v Italii 190. 
Soluň, město v Řecku 524, 525, 826, 835, 846; 

s. věrozvěstové 20, 23; s. fronta 862; s. spo
jenecká armáda 524, 826, 835, 836. 
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Somma, řeka ve Francii 566, 650, 847. 
SommecPy, město ve Francii 998. 
Sonnino S., ital. min. zahran. věcí 654, 780, 

855, 85 6, 863, 864, 9IO, 912, 916, 926, 978 ; 
čsl. odboj 855-6, 863-4, 9IO, 916, 926. 

Sonntag K., čes. politik I036. 
Soukup Fr., čes. politik 390, 394, 396, 452, 

5 II, 545,777,889,939, I034, 1060-2, I096, 
1°98, IIOO, rr05-6, II08, II 10, I rr6, II40, 
II46, II49; účast na převratu 1°98, II 00, 
II05-6, II08, II IO, 1 II6. 

Sova Ant., čes. spisovatel 213, 661. 
Sozentovič, rus. podplukovník, velitel "Čes. 

Družiny" 332, 333, 47°,481. 
Spingardi P., ital. generál, předseda zajatecké 

komise 857, 912. 
Spojené státy americké (Amerika) 169, 192, 

21 5, 313, 368-71, 373-4, 385, 400, 493, 
5°0,5°2-4,5°6-8, 5IO- 2, 5I4-5, 520, 
598, 608, 612, 614, 616-8, 636-43, 665, 
7°8, 748, 756, 780, 784, 820-2, 824, 826, 
83°, 83 6-7, 846, 848, 860, 898, 920, 975, 
978-9, 99 1- 2, I008-IO, 1012-14, 1016 
až 1017,1022,1068,1°74,1°9°, II39; amer. 
veřejnost a válka 502-3, 5Io, 636-7; rak.
uh. a něm. propaganda (špionáž, sabotáž) 
5°2, 5°7-8, 638-41; neutralita 502, 508, 
509, 512 ; vstup do války 508, 5 IO, 636-43, 
665, 820; vláda 509-IO, 821-2, 99I, 1012; 
něm. ponorková válka 638-4I, 643; vy
povědění války Německu a Rak.-Uh. 641, 
784; amef. vojsko na franc. bojišti 648, 880. 
- Čsl. odboj: amer. Čechové 212, 21 5, 
367-9, 37 I , 373, 378-9, 382,4°2,4°6,448, 
5°0, 502-4, 5 IO, 5 12-3, )20, 595, 608, 
615,617,821,824, IOI2; amer. Slováci 219, 
368-71, 373, 382, 502, 51 1-3, 520, 560, 
615,617,821,824, IOI5; čsl. kolonie (Čecho
slováci) 368 d., 4°0,5°0,515,6°7-8, 6IO až 
612, 614, 824, 1010, IOI3; Sokol 192, 370, 
448; organisace kolonií 369-7°, 372-3; 
odpor amer. Čechoslováků proti Rak.-Uh. 
37°-3, 448 ; "Slovenská Liga" 370, 502, 
5II , 512-3, 549,5 87; pomocná zdravotní 
výprava amer. Čechů do Srbska 367, 371; 
nejednoLDost Čechoslováků 369-71,5°1-2, 
5IO ; nesnáze odboje 373,5°0 d.; a čsl. odboj 
373, IOI7, 1022; češ. stoupenci Rak.-Uh. 
373,5°1,611-4; organisace odboje 371-4, 
5°0 d.; Masaryk a amer. Čechoslováci 402 až 
403, IOIO (v. Masaryk); češ. socialisté a od
boj 501-2, 5 II, 768; češ. katolíci a odboj 
5°2, 610-I; protišpionážní organisace Vos
kov a (v. t.) a její výsledky 503-IO, 614. 
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639; amer. revoluční poslové 5°6-7; myš
lenka voj. odbojevmezi amer. Čechoslováky 
51 2; sjednocení Cechů a Slováků za cílem 
odboje 5 Il-2, 615; vzrůst revolučnosti 
mezi amer. Čechoslováky 510, 607 d.; čsl. 
propaganda v amer. veřejnosti 615 d., 824; 
financování čsl. odboje amer. čechoslováky 
391,4°6,5°2,595,608-13; Durich 614-5; 
dobro,,:"olníci pro čsl. vojsko ve Francii 820 
d. (v. Stefánik); Masaryk v Americe 898 (v. 
t.); vláda a římský kongres utlačených rak.
uh. národů 978-9, 991; prohlášení vlády 
o osvobozeni čechoslováků (28. VI. 1918) 
991-2; dojem z vystoupení čsl. legií v Rus
ku 1015-6; prohlášení vlády (3. IX. 1918) 
1022, 1054, 1056; deklarace čsl. nezávislosti 
1068-74; odpověď vlády Rak.-Uh. (18. X. 
1918) 1073-5, 1083, 1094; Demokratická 
Unie střední Evropy 1°74-5; první čsl. 
diplomat. zástupce 1057. 

Společnost národů 774. 
Spoleto, město v Italii, garnisona čsl. vojska 

92 4. 
"Spravedlnost", čes. list v Chicagu 502. 
Spytihněv, čes. kníže 29, F. 
Srbové, národ 186, 202, 228-30, 232, 237-9, 

248, 252, 294, 297, 310, 367, 383,44°, 528, 
IIF; a čes. národ 229, 238, 367. V.: Srbsko. 

Srbové Lužičtí, národ 47, 52, 84, 322, 325; 
plán připojení k čsl. státu 322, F 5· 

Srbsko 198, 228-33, 237-44, 246-52, 25 6, 
260-1, 266, 268-9, 275-6, 281-2, 297, 
301, 303, 305, 310, 318, 346, 364, 367-8, 
371-2, 377, 383, 400, 406, 440, 448, 45 6, 
463, 496, 505, 51 8, 520, 523-5, 528, 550, 
574, 620, 686, 708, 836-7, 846, 851, 873, 
986, 1044, 1052, 1071, II 39; poměr k Rak.
Uh. 228 d., 234 d.; sarajevský atentát 230-1 
235 d., 244, 249; rak.-uh. ultimatum 242 d., 
248 d., 256, 275; odpověď na ultimatum 
25od., 256; válka s Rak.-Uh. 260, 262, 268, 
276,281, 303, 318, 371, 383, 523; porážka 
a ústup Albanií 368, 518, 520, 523 d., 567, 
837; porážka Ústředních mocností 1044· 
- Čsl. odboj: čes. živel v S. 367; vláda a 
Češi 367, 568; češ. zajatci 367, 567, 826, 846; 
pomocná zdravotní expedice amer. Čechů 
367,371; Masaryk a S. 383; čsl. účast v srb. 
dobrovol. sboru v Rusku 496; čsl. diplom. 
zástupce 1052. 

Srdínko Ot., čes. politik 1036. 
Srkulj Št., záhřebský starosta 952· 
Stadice, ves v Čechách 28. 
Stadion hr., rak. státník 189. 

Stamford (stát Connecticut, Amerika), kon
centrační tábor čsl. dobrovolníků 824-6, 
101 5. 

Staněk Fr., předseda "Čes. svazu" 6°5, 668, 
677, 680, 778, 816-7, 884, 889, 940, 950, 
1036, 1046-7 (řeč 2. X. 1918), 1057, 1078, 
1085-6, II20, II48. 

Stanislavov, město v Haliči 737, 73 8. 
Stašek Antal, čes. spisovatel 674· 
Stašek Fr., tajemník "Národ. výboru čsL" 

1038. 
Steed H. W., angl. žurnalista 226,3 63-5,386, 

503-4, 516, 562,919, 1019; a Masaryk 386, 
504, 516. 

Steiger K., českoamer. revoluční posel 506. 
Stein Viktor, čes. delegát na social. konfer. ve 

Štokholmu 769. 
Steinklamm, rak. internační tábor 446, 447· 
Stil1er, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 466. 
Stivín Jos., čes. politik 1034, 1060. 
Stodola E., účastník čsl. odboje 397, 1II9· 
Stodorané, slov. kmen 32. 
Stochod, řeka v Rusku 585, 586. 
Stonavský G., vůdce námořní vzpoury ko

torské 1026. 
Straka ]., účastník čsl. zahran. odboje v Ame

rice 611. 
Strakonice, město v Čechách 1067 (pokus 

o převrat 14. X. 1918). 
Stránský Ad., čes. poslanec 390, 605, 805, 81 4, 

816, 1040, 1148. 
Stránský Pavel, čes. spisovatel 129. 
Střezislava, choť knížete Slavníka 34· 
Stříbrný Jiří, čes. poslanec 677, 808, 1°3 6, 

1060, 1°96, 1°98, 1100, 1106, 1110, 1116, 
II 46, Il49; účast na převratu 1°98, II 00, 
II06, II 10, II 16. 

Strimpl L., čes. malíř, účastník čsl. zahran. od
boje ve Francii 553, 843, 1087. 

Stiirgkh K., předseda rak. vlády 243-4, 545-
547,551-2,604,675; zavraždění 55 1, 675, 

Stiirmer Boris, předseda rus. vlády 573-4, 
586, 590, 630-I; čsl. odboj 573-4; sepa. 
rátní mír 586, 590. 

Stusche, rak.-uh. plukovník praž. voj. veli-
telství lII4, 1II8. 

Styr, řeka v Rusku 34, 585, 586. 
Sudetenland v. Čsl. republika (německý odboj). 
Sudety, pohoří 12,53· 
Sucharda, čes. sochař 2 13. 
Suchomlinov Vl. Alex., rus. min. války 494· 
Suippes, město ve Francii 426. 
Sulmona, ital. zajatecký tábor 85 8. 
"Sussex" angl. osobní loď 639· 
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Suzdal, rus. zajatecký tábor 58o. 
Svatkovský Vsevolod, rus. žurnalista 391, 393, 

399, 412, 701. 
Svatopluk, morav. kníže 19, 23-6, 30, 32, 

II67· 
Svaz čsl. spolků v Rusku, čsl. organisace za 

světové války v. Rusko, čsl. odboj; rozsah 
působnosti po zřízení ONR 692; vyslání 
delegáta k čsl. zajatcům v Italii 862. 

"Světla a stíny", časopis "Čsl. brigády" 585. 
"Svoboda", čes. bolševický list v Rusku 896. 
Svoboda H., čes. malíř 797. 
Svoboda K., ředitel "Agrární banky" 1086. 
Svobodová R., čes. spisovatelka 799· 
"Svornost", čes. list v Americe 614. 
Swinemunde, přístav v Německu 771. 
Sychrava L., účastník čsl. zahran. odboje 313, 

,67, 378, 392, 395, 398,408,409,414, 514, 
517, 544, 549, 557, 560, 678, 846, 922, 924, 
1057, II53; ve Švýcařích 398, 414,514-5, 
560; redaktor "Čsl. samostatnosti" 409, 
514-5, 560; přesídlení do Paříže 56o; první 
čsl. diplomat. zástupce v Paříži 10 5 7· 

Sychravová, učitelka 452.. 
Sýkora J., účastník čsl. zahran. odboje v Anglii 

363,364, 520, 549· 
Sylva-Taroucca, rak. min. orby 1077, 1078. 
Synáček Fr., českoamer. revoluční posel 507· 
:Syřiště Fr., čes. historik 733. 
:Syrový Jan, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

332,498,568,720,724,905,966,972; u Zbo
rova 720, 724; velitel 2. čsl. pl. 905; velitel 
čsl. armády v Rusku 972. 

Syrový Jar., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

479· 
Szogyeny, rak.-uh. vyslanec v Berlíně 242. 
Šafařík P. J., čes. učenec 174, 179, 18 5. 
Šachmatov, rus. učenec 494, 707. 
Šaloun, čes. sochař 21 3, 455· 
Šámal Přemysl, účastník čsl. dom. odboje 389, 

390, 394, 395, 398,443, 770, 806, 816, 1086, 
rr62. 

Šaumajer, rak.-uh. plukovník 471,472. 
Šeba ]., účastník čsl. zahran. odboje v Rusku 

a v Italii 924. 
Šepetovka, město v Rusku, garnlsona 4. čsl. 

pl. 762.. 
Šibal]., dobrovolník setniny "Nazdar" 425. 
Šidlík, účastník čsl. voj. odboje v Rusku a ve 

Francii 727, II 5 I. 
Šimek, účastník čsl. zahran. odboje v Americe 

616. 
:Šípek J., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

466,71 5. 

Škroup Fr., čes. hudební skladattl 181. 
Škultéty J os., sloven. politik I II 9. 
,}lehy", časopis "Čsl. brigády" 585. 
Slik, Jáchym Ondřej 100, I 10. 
Šmalkaldská jednota 90, 91. 
Šmeral Boh., čes. politik 390, 412, 461, 601, 

6°5, 673, 770-2, 776- 8, 804, 807--8, 
813-4, 1062, 1064; ústup z vůdčího po
stavení ve straně soc.-dem. 814; oběžník 
k 14. říjnu (I918) I062, 1064. 

Šnejdárek Jos., účastník čsl. voj. odboje ve 
Francii 843. 

Šokorov, rus. generál, velitel čsl. armádru'ho 
v sboru v Rusku 75 8,905,972. 
Sola Voj., bosenský politik 952· 
Španělsko 94,15°,618; král 1°5; vyslanec 115· 
Špatný E., čes. redaktor 305, 446, 812. 
Špillar, čes. malíř 455. 
Šrámek J., čes. politik 1036. 
Šrobár Vavro, sloven. politik 219, 397, 676, 

947-8, 954, II06-7, III9, II46, II49, 
II76-7, II85-6; účast na májovém pro
jevu v Lipt. sv. Mikuláši (1918) 947-8 ; 
internace 948, 954-5, II06; účast na praž. 
převratě 1 106; účast na okupaci Slovenska 
1 I76 d.; min. s plnou mocí pro Slovensko 
Il85-6. 

§tafl, průvodce posl. J. Duricha v Rusku 591• 
Stefánek Ant., účastník čsl. dom. odboje 397, 

664, 816, II77. 
Štefánik M. R., sloven. zástupce v "Čsl. nát. 
radě" 362, 500, 520, 549, 553-5, 557-8, 
566-7, 587-8, 596-8, 631, 682, 686-8, 
702, 706, 708-9, 762-3, 819-22, 824, 
830-2, 842-3, 851, 864, 912-3, 915-6, 
921-2, 924, 926-7, 930, 974-5, 978, 99 2 , 

1016, 1018, 1°52, 1057, 1069, 1092, II45, 
II49, II 92; vstup do Franc. armády ,62; 
svědek srb. katastrofy 52 5, 553, 85 1 ; vý
znam spolupracovnictví s Masarykem a Be
nešem 553-5; zásluha o Masarykovu 
schůzku s Briandem 555; v Rusku 567, 
587-9 ("Kyjevský zápis"), 686 d., 702, 706, 
708, 762, 819; v Rumunsku 596-7, 631, 
763, 820; vystoupení proti Diirichovi 597 až 
598,682-3; směrnice k zřízení ONR 687 až 
688; plán cesty do Ameriky 598, 821; cesta 
do Spoj. států 821-6, 830, 1016; jednání 
s Franc. vládou o čsl. vojsko 831-2; v Ří
mě 851, 926-7 (odevzdání praporu čsl. 
vojsku v Italii) ; jednání o zřízení čsl. vojska 
v Italii 864, 912-6, 1018; u čsl. armády na 
Sibiři 974-5, r052; min. války v čsl. za
tímní vládě 1057, II49; smrt II92. 

XI.In 
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§těpán, král uherský 38. 
~těpánek B., účastník čsl. dom. odboje 398. 
Stěpánek]. N., čes. dramat. spisovatel 662. 
Štěpánek Vit., účastník čsl. zahranič. od-

boje 500, 571, 591-2,678. 
Štěpina J. F., účastník čsl. zahr. odboje v Ame

rice 372, 374, 391, 502, 549,6°9; a Masaryk 
391, 5°2. 

Šter~, bankéř 591. 
(ze) Sternberka, Adam 98; Šternberkové 173, 
Štokholm, hlav. město Švédska 703, 765-9, 

775, 777-8, 814; socialistická konference 
(1917) 765-9, 779, 

Štrasburk, město ve Francii 346 (pomník 
v Paříži). 

Štúr rudevit, sloven. spisovatel 179. 
Štýr, město v Hor. Rakousích 803. 
Štyrsko 42. 
Šumava 53. 
Sustek O., předseda "Slov. Ligy" v Americe 

1010. 
Šuvajev, rus. min. války 573. 
Švec Jos., účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

331-2,465, 568, 720-I, 727-8; u Zbo
rova 720-I, 727-8. 

Švédsko 119-24, 129, 132, 135, 139,655,765, 
771, 777; češ. emigranti 120, 122-3, 126, 
128-9,132,135,139. 

Švehla Ant., čes. politik (jednatel "Národ. vý
boru čsl.") 390, 461, 601, 6°4-5, 676, 770, 
778, 798-9, 815, 939, 1034, 1039, 1096, 
1°98, IIOO, II06, IIOO, II46, II48; význam 
815, 939; předseda "Zem. hospodářské 
rady" 1°39; účast na převratu 1098, 1100, 
II06, nIo. 

Šviha K., čes. poslanec 275. 
Švihovský V., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 315, 487, 492,5°0,549' 
Svýcary (-sko) 43,280,313,358,366,377,39° 

až 393, 395-400, 404, 406, 4°8-9, 412-3, 
451, 510, 514-5, 517, 544, 548, 557, 560, 
618,655,695,770,847,852,877,1046,1076, 
1078,1084-6,1°91-2,1095-6, II3 I- 2, 
1140,1146; čes. kolonie 358, 366, 378, 398, 
402, 520, 695; češ. dobrovolníci v setnině 
"Nazdar" 358, 695, 847; důležitost Šv. pro 
čsl. odboj 366, 398-9,413-6; podzemní 
styky zahran. odboje s domácím 395 d., 398 
až 399, 514-5; šv. vláda a čsl. odboj 413-4, 
56o; rak. špionáž 414, 548; oslava Husova 
(1915) 414-5; schůze čes. delegace s E. Be
nešem 1084-93, 1140; exil excísaře Karla 1. 
II3 2 • 

Tabois, franc. generál 735. 
Tábor, město v Čechách 68, 128, II56. 
Tábor, čes. osada v Americe 369, 612. 
Tábor Velk)7, čes. emigrantská osada ve Slez

sku 136. 
Táboři, radikální strana husitská 68, 74-5" 

80-I, 152, 350; vojsko 71, 76, 79; ženy 74~ 
demokratismus 74, 8o; bohoslužby 75; re
miniscence za světové války 350. 

"Táborita", časopis "Čsl. brigády" 585. 
Taganrog, město v Rusku 495, 584, 76o; čsL 

zajatci v muniční továrně 495, 584; čsl. za
jatecká organisace 760. 

Taggia, ital. zajatecký tábor 858. 
Tahiti, ostrov 362. 
Tankosič Vojislav, srbský důstojník 231. 
Tanneberg, vesnice v Čechách 1030. 
Tardieu A., franc. politik 621, 822. 
Targette (La), ves ve Francii 420, 424-5, 457, 

565. 
Tarnopol, město v Haliči 716, 744-5, 748;. 

ústup rus. armády (1917) 740-5, 748. 
Tarnov, město v Haliči 336,338,34°,364,465, 

469, 477; novodružiníci 340, 469, 694; so
kolský oddíl "Čes. Družiny" 465. 

Tatry, pohoří 376. 
Tavčar ]., slovinský politik 950. 
"Temps", franc.list 621. 
Teplice, město v Čechách 1174. 
Tereščenko M. ]., rus. min. zahran. věcí 70J,-

7°6. 
Terezín, město v Čechách 453, 1030. 
Terron, ves ve Francii (u Vouziers) 826, 999, 

1000,1002,10°3; boj čsl. brigády 999-10°4-
Terst, město v Přímoří 522, 65 I, 654, II28. 
Těšín, město ve Slezsku 826; Těšínsko 151,-

II88, II90, II92. 
Tetka, čes. kněžna 27. 
Teufel, něm. poslanec 1047. 
Thalerhof, rak. internační tábor 808. 
Thám K. H., čes. spisovatel 163. 
Thám V., čes. spisovatel 168. 
Theer O., čes. spisovatel 662. 
Thomas Albert, franc. min. munice 5 17, 7°7, 

7°8,762,777, 81 9, 827, 897, 919; a Masaryk 
7°7-8, 762, 777, 81 9, 827, 897· 

Thomayer Jos., čes. spisovatel 674. 
Thun-Hohensteh'1 Fr., místodržitel král. čes

kého 306, 388, 389,44°. 
(z) Thurnu, Jindřich Matyáš 98, 100, 120-1, 

123. 
Tilly, císařský vojevůdce 1°5. 
"Times", angl.list 364,5°4, 556 (zpráva o Ma

sarykově schůzce s Briandem), 696. 
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Tirpitz, něm. admirál 640, 782. 
Tisza Št., předseda uher. vlády 240, 243, 246, 

459,599,666,8°9,946, 1078. 
Tjumeň, město v Sibiři 970. 
Tobolka Zd. V., čes. politik 601, 664, 8 I 5. 
Tobolsk, město v Sibiři 634. 
tocký zajatecký tábor v Rusku (samarská gu

ber.) 582. 
Tokio, hlav. město Japonska 1008-9, 1016, 

1°52· 
Toman K., čes. spisovatel 662. 
Tomáš ze Štítného, čes. nábož. myslitel 63. 
Tomášek Fr., předseda "Národ. shromáždění 

čsl." I!47-8, II6I, II63' 
Tomášik Samo, sloven. spisovatel 179. 
Tomeš, předseda čes. spolku "Slovan" v Ze
nevě 402. 

Tonner E., čes. prof. 192. 
Toquenne, velitel 1. pl. cizinecké legie ve 

Francii 356. 
Torre A., ital. poslanec 854, 919, 
Torstenson, švédský vojevůdce 126. 
Toruň, město 129, 
Toul, franc. pevnost 267. 
Traksl G., čes. redaktor 452. 
Trautmannsdorf, habsb. důstojník 124. 
Trčka Adam 120. 
Trebitsch-Lincoln, něm. špion 509. 
Trentino v. Tridentsko. 
Trepov Alex., předseda ms. vlády 631. 
"Třetí armáda", list čsl. zajat. organisace v Ta

ganrogu 760. 
trianonský mír II92-4. 
Trident, město v Tyrolsku 875; Tridentsko 

(Trentino) 523. 
Tripolis 767. 
Trnava, město na Slovensku 178, II85. 
Trnka Ot., rak. min. veřejných prací 55 1, 599, 

678, 8°4· 
Trnobranský, čes. redaktor 446. 
Trocký L., předák ms. bolševiků 510, 738, 

758, 880, 905, 960, 961; a Čechoslováci 957, 
95 8,963. 

Trojánek, účastník čsl. voj. odboje v Italii 935. 
trojický zajat. tábor v Rusku 582-3. 
Trojanov V. P., rus. plukovník, velitel "Čes. 

Družiny" 481-2, 493, 498, 716. 
Trojdohoda v. Dohoda. 
Trojsk, město v Rusku 966. 
Trojspolek 202, 227. 
Trubecký, rus. kníže 707. 
Trumbič A., jihoslovanský politik 549. 
Trutnov, město v Čechách 1041 (zřízení něm. 

kraj. soudu), II74. 

Tuček L. V., účastník čsl. zahran. odboje 
v Rusku 326, 329, 340, 486, 490, 549, 570-2, 
577> 678. 

Turci 83, 88, 132, 143, 186, 232. 
Turčanský sv. Martin, město na Slovensku 

III9, II22, II23; svatomartinská deklarace 
1122-4· 

Turecko 99,198: 231,251,464,524,528,618, 
88 I, 1043, 1044, 1047, 1048, 1069; porážka 
1044, 1047-8. 

Turkestan 362, 583 (zajat. tábory). 
Turkotataři 16. 
Tusar Vl., čes. poslanec (jednatel "Čes. svazu") 

605, 807, 884, 889, 1034, 1040, 1078, 1085, 
1°96-8, IIIO, II46. 

Tutrakan, město v Rumunsku 575. 
Tvrzický ]., účastník čsl. zahran. odboje 

v Americe 373-4, 501, 5Il-2, 608, 61 3, 
616, 748. 

Tyl]. K., čes. spisovatel 177, 662. 
Tyr, čes. bojovník 28. 
Tyrolsko; jižní 291, 849, 872; fronta 930 1128. 
Tyrš Mil., zakladatel "Sokola" 192, 342. 
Tyršová Renáta 798. 

Učená společnost čes. (Nauk) 168. 
Udržal Fr., čes. poslanec 778, 807, !O36, 1082, 

1083, II16, II 48 ; řeč ve vídeň. parl. (22. X. 
1918) 1082-3· 

Ufa, město v Rusku 967. 
Uhry 16, 25-6, 39,45,79,84,86,88, II9, 143, 

162, 178-9, 194, 300, 370, 435, 439, 502, 
504, 512, 666, 680, 809-10, 884, 887, 1026, 
1028, 1070, 1078, 1082, II23-4, II74, II77, 
II8I; šlechta 169, 178; rak.-uh. vyrovnání 
194; plán odtržení od Rakouska 5°4; pokusy 
zachovati celistvost po rozpadu rak.-uh. 
monarchie II 32; boj Maďarů proti odtržení 
Slovenska 1175 d. 

Ukrajina 748, 763, 891, 893, 896, 898, 900, 901, 
904, 908, 937, 973, 989; vláda 763, 9°2 ; mír 
s Ústředními mocnostmi 891; organisace 
čsl. armádního sboru 893 d.; samostatnou 
republikou 896-7, 900-I; odchod čsl. 
armádního sboru 898, 900 d., 908, 973; 
Ukrajinci 807. 

Uljanov, Vladimír Iljič v. Lenin. 
Ulrych E., účastník čsl. voj. odboje ve Francii 

566. 
Umbrie, provincie v Italii 924, 928. 
Ungar K. R., čes. učenec 168. 
Unie protestantská 102, 104. 
Ural, pohoří 9°8,974; průmysl 976. 
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Uspenský, rus. důstojník, velitel čes. novo-
družiníků 340. 

Ústí nad Lab., město v Čechách I I 74. 
Ústřední matice školská 2°9, 398,455. 
Ústřední (centrální) mocnosti (Čtyřspolek) 

464, 502, 5°7-8, )21, 523-5, 528, 544, 
)46, 550, 556, 604, 618-20, 636, 638-9, 
642-3, 682, 712, 763-4, 767, 776, 779, 
81 7, 833, 880-I, 886, 890-2, 897, 922, 
937,968,974,986,988, IOI9, I02I, I024-5, 
1°41, 1043, 1046, 1048, 1054, 1°56, 1068, 
I076; přistoupení Bulharska )23-4; Tu
recko 524, 528; mírová nabídka (XII. 1916) 
618-9, 640, 643; odpověď na notu Wilso
novu (XII. 1916) 619-20; defaitistická agi
tace v rus. vojsku 7II-2; příměří a mír 
s Rumunskem 763, 891, 937; příměří a mír 
s Ruskem 764, 880-I, 890-I, 897, 937, 
IOI24-5; mír s Ukrajinou 891, 937; ko
nečná porážka 1°41 d., 1056, 1076; žádost 
k Wilsonovi o příměří I048, 1054, 1058, 
1077. V.: Bulharsko, Německo, rakousko
uherská říše, Turecko. 

Užhorod, město v Podkarpatské Rusi II 79, 
rr86. 

Václav sv., čes. kníZe 32-4, 47, 58, 141, 145 ; 
čes. mince 33; kopí 40; píseň 58; koruna 
svatováclavská 47, 71, 151, 171, 195, 326, 
328, 490, 809· 

Václav 1., čes. král 41. 
Václav II., čes. král 42, 44-5,51,56. 
Václav III., čes. král 45. 
Václav IV., císař a čes. král 49-50, 66, 68, 

71, 88. 
Václav Lucemburský 50. 
Vajnory na Slovensku 1I92. 
(z) Valdštejna Albrecht 1I2, II9-24; plány 

proti Habsburkům 120 d.; zavraždění 123; 
konfiskace statků 124. 

Valerie, rak. arcivévodkyně 428. 
Valona, město v Albanii )26, 527. 
Valticko II93. 
Vancouver, přístav v Kanadě 1009; 1010. 
Vanderbilt, amer. multimilionář 638. 
Vandy, ves ve Francii (u Vouziers) 1002, I003. 
Vaněk K., čes. politik 1034. 
Vaněk Vlad., důstojník "Čes. Družiny" 8)2. 
Vaníček ]., náčelník "Čes. obce sokolské" 

I039· 
Vansdorf, město v Čechách 1I74. 
Varšava, hlav. město Polska 303, 314, 320, 

327, 331, 479, 486, 549; čsl. kolonie 314, 

327,331,486,57°; "Čsl. beseda" 316; účast 
Čechoslováků na čsl. odboji v Rusku Fr. 

Vary Karlovy, město v Čechách 231, II74. 
Vašátko, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

332, 466, 727, 972. 
Vatikán 779-80, 853 ; knihovna a archiv 848. 
Vavák Fr., rychtář milčický 167, 171. 
Vavroch, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 568. 
"V boj", čes. list v Americe 616; čes. revo-

luční list v Italii 860. 
"Večer", čes. list 668, 675. 
Věchet, studující 451. 
Velehrad, čes. osada v Americe 369. 
Velenice České, pohraniční stanice v Čechách 

II93· 
velkomoravská říše 19, 20, 23-6, 30, 3 I, 38; 

arcibiskupství 23; následky pádu 25, 26. 
velkoněmectví v. Němci. 
Velkopolsko 45. 
Venizelos E., řec. státník II 3 8. 
Verberie, město ve Francii 426. 
Verdun, pevnost ve Francii 267,55°,648,651; 

boj oV. 550 (1916), 648 (1917). 
Verger, franc. major 828. 
Verona, město v Italii 914, 1052. 
Versailles 6)2, 679, II38-9, II93; sídlo 

"Vrchního váleč. výb. Spojenců 6)2; mezi
spoj. konference 679, II38 (4. XI. 1918); 
mír s Německem II92-3. 

Veseli, město v Čechách II56. 
Veselý Ant., účastník čsl. zahran. odboje ve 

Francii )20. 
Veselý Fr., pražský advokát 389. 
Veselý Fr., čes. emigrant ve Francii 768. 
Veselý K., účastník čsl. zahran. odboje v Italii 

8)2, 854-5, 926. 
"Vesmír", čes. list v Chicagu 50r. 
Vesnié M. R., srbský vyslanec v Paříži 568, 

I I 3 8. 
vestfálský mír 128-30. 
Veverko~é bratří (vynálezci ruchadla) 176. 
Vicenza, město v Italii 928. 
Vídeň, hlav. město rak.-uh. říše 86, 97-8, IOO, 

105, IlO, 115, II8, 122-3, 126, 146, 170, 
175, 177, 186, 188, 195, 234, 237, 239, 242 až 
244, 247-8, 250-2, 256, 259-60, 264, 
266-7, 269, 276, 279, 295, 300, 381, 387, 
389, 39 I , 401, 410, 439, 443, 445, 505, 508, 
)20, 544, 547-8, 565, 6r8, 654, 668, 673, 
677, 680, 769, 779,.782, 802-3, 813-5, 
884,889,898,953-4,987, 99r, I02I, I025, 
I038, 1042, 1054, 1059, 1064, 1.069, 1°78, 
1080,1083, r085, 1°90, I095-6, 1°98, Il05, 
II08-9, III6, II29, II3I. 
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Vilém 1., císař německý 200. 
Vilém II., císař německý 222, 224-5, 232-3, 

241-3, 247-8, 256, 262-4, 267-8, 279, 
386, 550, 618, 779-80, 893, 1006, 1054, 
I095, II 34, II39; návštěva na Konopišti 
u arciv. Frant. Ferd. (1914) 232-3; vina na 
světové válce 242-3, 248; abdikace II 34. 

Vilém, markrabě francký 24. 
Vilém, král pruský 194. 
Vilém Bavorský, vévoda 85. 
Vilímek Igor, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

72 1. 
Villa Giusti, místo uzavření příměří meziRak.

Uh. a Italií I u8. 
Villiers, město ve Francii 418. 
Vinklárek J., účastník čsl. zahran. odboje 

v Americe 373, 512. 
Visla, řeka II, 13, 19, 152. 
Vitalini, ital. plukovník, náčelník štábu čsl. 

vojska v ltalii 924. 
Vítkovci, čes. šlechtický rod 44. 
Vítkovice, město na Moravě 8°3, II I 9. 
Vitold, kníže litevský 71. 
Vitorazsko 38,41,44, II93. 
Viviani R., předseda franc. vlády 248. 
Vladimír Veliký, kníže rus. 34. 
Vladislav, král polský 71, 72. 
Vladislav II., král čes. 40. 
Vladislav Jagellovec, král čes. 84. 
Vladivostok, město v Sibiři 696, 897-8, 

9°O-I, 903-4, 906-7, 957, 960, 964, 967, 
970, 974, I008-9, IOI6, I049, 1069; Čecho
slováci ve Vl. 906, 967, 970-2. 

Vlasák, čes. důstojník v čsl. vojsku ve Francii 
rooo. 

Vlastislav, kníže lucký 28. 
Vltava, řeka 7,28,3 I, 128,371, IlOI, II02. 
Vnislav, čes. kníže 28. 
Vobrátílek, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

72 3. 
Volšany, čes. osada v Americe 369. 
Vodrážka Jar., prof. v Turč. sv. Martině 800. 
Vogastisburk, hrad v Čechách 16. 
Vogesy, pohoří 848,982,985. 
Vohryzek V., českožid. pracovník 453. 
Vochoč O., Zelezniční úředník 446, 447. 
Vochoč V., účastník čs1. zahran. odboje v lta-

lii 861. 
Vojan Ed., čes. dramatický umělec 662, 950. 
Vojcechovský S., rus. důstojník v čs1. armád-

ním sboru v Rusku 956, 960, 965-7, 970. 
Vojen, čes. kníže 28. 
Vojna]., čes. poslanec 452,812,813. 
Vojnovič Ivo, jihoslov. básník 950. 

Vojtašak]., sloven. politik III9. 
Vojtěch sv. 31, 34, 38; korouhev 40. 
Volf J., účastník čsl. zahran. odboje v Rusku 

571, 588 . 
Volha, řeka 964-5, 968-7°, 974; Alexan

drovský most 964. 
"Volná myšlenka", spolek v Praze 444, 446, 

448,453. 
Volosůvka 744. 
Volyň, kraj v Rusku 314-5, 317, 482, 692, 
_9°1,9°5; čes. osady 314-5,317,482,570; 
čes. spolky 3 I 5; čes. školy 317, 692; češ. 
kolonisté v "Čes. Družině" 482; ústup I. čsl. 
divise 901. 

Volyňané, slov. kmen I5. 
Vondrák V., účastník čs1. zahran. odboje 

v Rusku 333,339,486,488-91,549,57°-3, 
578, 588, 591, 598; proslov při odevzdání 
praporu "Čes. Družině" 333; předsedou 
voj. komise "Svazu" 486; smýšlení 490-I, 
572; předseda správy "Svazu" 571, 572. 

Voska E., účastník čsl. zahran. odboje v Ame
rice 373, 386, 404, 502- IO, )20, 549, 614, 
617, 639, 824; zprávy z Evropy 373, 502; 
protišpionážní organisace 503-9, 614; po
stavení 5°3-6; pasy 5°4-5; propaganda 
čs1. odboje 5°5-6; služby Dohodě 507 d.; 
odhalení něm. a rak.-uh. rejdů v Americe 
5°8- 10, 639; a Masaryk 386, 404, 504; 
a amer. vláda 617; dcera Villa 507; v Rusku 
510; spojovací důstojník mezi amer. a čs1. 
vojskem 510. 

Voska Rud., účastník čsl. zahran. odboje 
v Americe 824. 

Vouziers, město ve Francii 826, 999, 1002-4; 
boj čsl. brigády 999-1°°4. 

Voženílek K., účastník čsl. voj. odboje v Rus-
ku 332, 728. 

Vratislav, čes. kníže 29, 32. 
Vratislav II., čes. král. 38, 39. 
Vratislav, město ve Slezsku 38. 
Vrbenský B., čes. politik 446, 817, 1149. 
Vráz St., čes. cestovatel 370. 
Vrchlický Jar., čes. spisovatel 213, 304. 
Vrizy, ves ve Francii (u Vouziers) 1002. 
Vršovici, čes. šlechtický rod 34. 
Vuchterle Boris, účastník čsl. voj. odboje 

v Rusku 466, 727. 
Vydra St., čes. učenec I68. 
Vyšehrad, hrad 29. 

Waldhauser Konrád, nábo±. reformátor 63. 
Washington, hlav. město Spoj. států 372, 507, 

508, 615, 61 7, 63 6, 639, 640, 696, 934. 981, 
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1013-14, lOJI-2, 1054, 1069, 1150; rak.
uh. vyslanectví 508, 614, 636; rus. vysla
nectví 615; vláda 617, 637-9 (v. Wilson); 
Masaryk v W. 696, 1013-4, rOJI-2, 1069, 
1150; deklarace (washingtonská) čsl. nezá
vislosti (18. X. 1918) 1068-74; čsl. diplo
mat. zástupce 1°52; Bílý dům 1014. 

Waterman, důstojník franc. cizinecké legie 
426. 

Weber, policej. rada pražský 190. 
"Weimar", hotel v Rotterdamu (bydliště Ma

sarykovo) 386. 
Weiner R., čes. spisovatel 662. 
Wekerle S., uherský min. předseda 809, 1048, 

1°78. 
Werstadt Jar., účastník čsl. dom. odboje 398, 

679· 
Wiedermann, čes. hudební umělec 940. 
Wilson W., president Spoj. států 502, 504, 

607, 616-20, 622, 638, 640-3, 675, 680, 
698, 749, 780, 784-5, 882, 898, 1009, 1012, 
až 1014, 1016-7, 1022, 1048, 1054, 1068-9, 
1°72-4, 1076, 1084, 1094-5, 1099, II22, 
1124, 1133, 1I50, II56, II69, II 74, II 8o, 
II92; volba presidentem 617; 640, ideje 
675, 680, 780, 784, 882, 1°72; nota (XII. 
1916) 619-20, 698; odpověď na mírovou 
notu Benedikta XV. 78o; 14 bodů (prohlá
šení z 8. 1. 1917) 784, 10rz, 1016, 1048, 
1054-5, 1074, 1076, 1094; projev (II. II. 
1918) 784-5; a Rak.-Uhersko 784, 1012, 
1016-7, 1073-4; a Masaryk 898, 1009, 
1012, 1016-7, r068-9, 1°72-3, II 50; 
sibiřská anabase Čechoslováků 1016; žádost 
Německa o příměří 1048, 1054-6; žádost 
Rak.-Uh. o příměří 1048, 1054-6, 1068; 
odpověď Rak.-Uhersku 1073-4, 1094 (18. 
X. 1918); deklarace čsl. nezávislosti 1069, 
1073; žádost Něm. Rakouska za připojení 
něm. územi čsl. státu II69-70, II74-5; 
na mírové konferenci II92. 

Windischgriitz Alfred, rak. generál 186. 
Windischgriitz Lud., důvěrník císaře Karla J. 

II31. 
Winter Lev, čes. politik II42, II49. 
Wittelsbachové, bavorská dynastie 105, 149, 

15°· 
Wolf K., něm. poslanec 809, II 68-9, II72. 
Wondratschek, podplukovník praž. voj. veli

telství I II8. 
Wratislav A. H., angl. spisovatel 363. 
Wurm Miloš, čes. důstojník v čsl. vojsku ve 

Francii 1004. 
Wyclif J., angl. nábož. reformátor 63. 

Zahrádka, pařížský Čech 352. 
Zahradník Jos., čes. poslanec 778, 1°36, 1057, 

1148, II 52. 
Záhřeb, město v Chorvatsku 237; proces z. 

228-9, 239, 404. 
Zach, účastník čsl. odboje v Rusku 446, 469. 
"Zachovej nám, Hospodine", rak. stát. hymna 

278,44°,451. 
Zajíc, dobrovolník v setnině "Nazdar" 361. 
Zajíček, účastník čsl. zahran. odboje 395. 
Zamazal Josef, účetní úředník 446, 545, 547, 

812. 
Zanantoni: rak.-uh. generál II05, II08, II14. 
Zapletal Fl., účastník čsl. zahran. odboje 

v Rusku 487. 
Zápolský Jan, uher. šlechtic 85 .• 
Zarudzie, město v oblasti zborovského bo

jiště 730. 
zátorský kraj 163. 
Zborov, město v Haliči 718, 723, 73 I, 733, 

737, 740, 824,836; bitva u Zborova (v. "Čsl. 
brigáda") 649-5°, 685, 695, 709, 716, 720, 
72 3-4, 728, 73°-3, 735-7, 739, 743-4, 
747-8, 750, 757, 759, 762, 810, 812, 828, 
894, 9°0,972,10°3; rakousko-německá ofen
siva 740 d. 

Zborov na Slovensku 465, 466. 
Zelen}i, čes. důstojník, účastník carzanské akce 

874, 876. 
Zembalevský, rus. důstojník v "Čsl. brigádě" 

719-20, 727, 729. 
Zeyer A., čes. malíř, účastník čsl. odboje v Ita-

lii 868. 
Zhořelecko 39. 
Zíka I., čes. politik 1°36. 
Zikmund, král polský 85. 
Zikmund Lucemburský, císař a král. čes. 

50-1,68,71,76,79,81-2,545, 
Zikmund Korybutovič, litevský kníže 72. 
Zimmermann, něm. min. zahran. věcí 243, 
Zincone, ital. generál 876. 
Zindulka, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

466. 
Zita, císařovna rak. (choť Karla I.) 598, 653, 

654· 
Zlámal Old., účastník čsl. zahran. odboje 

v Americe 611. 
Zlatoust, město v Rusku 961. 
Zličané, slov. kmen 15, 30, 32. 
Zmrhal J. J., účastník čsl. zahran. odboje 

v Americe 510, 549, 616. 
Znojemský, účastník čsl. voj. odboje v Rusku 

466. 
Znojemský kraj v. Čsl. republika (něm. odboj). 
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Znojmo, město na Moravě 1174. 
Zoch Sam., evang. farář II28. 
Zupelli, ital. min. války 922. 
Zurykov, rus. generál 472. 
Zvíkov, hrad v Čechách 109. 
Zvolen, město na Slovensku II85. 

Zampach, panství v Čechách 364. 
Zandov v Sasku 383. 
Zatec, město v čechách 18. 
Zatkovič Gr., vůdce podkarpatských Rusínů 

v Americe 1°75. 
Zeneva, město ve Švýcařích 366, 392, 399,4°0, 

404, 406, 409, 415, 514-5, 51 8, 696, 700, 
783,1063, I086-8, II38, 1140, II67; čes. 
kolonie 366, 400, 4°2; čes. spolek "Slo
van" 4°2; Masaryk v Z. 392 d., 399, 404, 

406, 515, 548, 696 ; oslava Husova (19 I 5) 
415-6; tisková kancelář "Čsl. národ. rady" 
v Paříži 56o, 852, 853 ; jednání Mensdomovo 
se Smutsem 783-4; schůze čes. delegace 
s E. Benešem 1063, 1086-93, II38, II40, 
Il50, II67; restaurace Eaux-Vives 514; 
hotel "Beau-Rivage", místo schůze čes. de
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