
KNIHOVNA ČESKÉ ST Á TOPR Í DEMOKRACIE. 

1. 

Výběr úvah politických i jinýc 

úvah i 

V PRAZE 1918. 

Nákladem Tiskového odboru České ~tátoprávní Demokracie, 



Tiskem Obchodní Merkur. 

přítomné knihy 
i vytištěný-cÍl; byU ji dáni 

nad to ještě okolnostmi 

Abnormální stav českého tisku ještě další 
ak()e obmezHa se na j'ednu 

U::ii.I;;Hli;;. t. j. na 
fOU a vke 

Převaha článků politických má své v 
; běžíť zajisté v tu chvHi v české politice o provedení 

o státní svobodu, 
,činnos.ti na všech poHchživotá 



roda. Ostatním oborfim, jimž by se mohlo zdáti, že bylo ukřivděno, 
vždy 'mfiže býti vyhrazeno právo !širšího a poďrobnějšího pojetí 
dO případné nové podobné publikace. 

jsme místa příspěv'kfim, neznamená to, že všecky do 
své js,ou spolu i programem strany. Příspěvky ty zajisté 

většinou psány, když ještě nebyl znám závazný program 
strany, za to však byl znám i ohecným maj,etkem j,eho duch. 
A duchu tomu odpovídají články všecky. 

I při svých pHwzených nedostatcích přítomná: kniha bude 
svědectvím, co dobrých věd vyjde v našem periodi
aby v krátké době - u denníků zpravidla ve 24 hlO

dinách - upadly v zapomenutí, í zdá se nám, ze by neškodilo, 
kdyby se našel způsob, jenž by umožňoval vydávati v určitých 
lhůtách výběr těch věd a zachraň,oval je tak 'od nezaslouženého 
žití jepičího. 

V Praze, dne 14. září 1918. 

Ant. Hajn, 
předseda 

Tiskového odboru České státoprávní 
demokracie. Česká 
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válečná léta vnitřního politkkéhožívota našeho 
dvě období, která délkou značně od sebe se 

a svou jsou si zrovna protivná. 

Prvé iobdobí trvá skoro tři léta; iVyznačuje se aktivitou obou 
vídeňské ipdfské, aktivitou vojenské moci a pasivitou ČIe-

světa a české 

Vskutku však veškeren iopravdově český a národní P'OlitiCký 
život v tomto 'Období neustal, toliko se uchýlil v říši pouhých 

a cHův a na štěstí nalezl si i případné prostředky vzá-
sdílení; tomu utvořilo se jednomyslné politické 

které sice veřejným, bylo vš.ak všenárodním, 
míněním obecným; jsouc hlu-

vyčkávalo budoucí chvíle, ve 
mlOci i m u s i t i státi ve ř le j rl m míněním 

mezi prvním obdobím a mezi 
n a plO hle d; ve skutečnosti tam, kd!e běželo o samu d 

H,á ro da, rozdílu ne by IlO. 



Staly se v tom období mezi stranami pokusy 10 nové ?r~ani
sační formy stranf~ké: stal s,~ pok;ts iO no~lO? f stravn~ 3'e .Jmenem 
s t La n y i!1 á r!Q dnI, ale nad uvodm provoIam k verejl1!Osh (1. le
dna 1916) dále se nedostala. Na podzim r. 1916 podařilosle. 
vybudovati lIČ e s k Ý S vaz" ze všech českých klubů poslaneckých 
na rade říšské a současně ustaven "N á r <O dn í v Ý b >O r U

• Ale zase 
nesjednotil všech českých poslancův a druhý všech 

stran ;*) a druhý zmizel časem z obzoru českého nadobro. 

Proč že tento ofidelnÍ politický život český se nedařil? Kde 
braly posily a oč kromě svého vlastního přesvědče~í op~raly 
se osoby směry i něk'~eré tak rozhodne odplraly 
jíti v těchto akčích s ním? Na tyto otázky podrobně odpovídati 
bude bud-:mdmu historiku vždycky rozkoší, politikovi vždycky po
učným, My dnes zatím sp<c}k!Qjujeme se s vysvětJ,enÍm, jež se nám 
bylo ve vší stručnosti již dostalo: Pravé smýšlení národa bylo 
Zloe!a jinaké; z mlčení veřejill8iu mocí uloŽJeného učinil si národ 
dočasnou dobrovolnou taktiku; chtěl, aby i jeho ofidelní svět 
s ním t ,Ci k é mlčel. 

Chvíle čekané konečné brzy po revoluci ruské, ,po 
r. 1917, a dosavadní Oeské mlčení bylo 

- měla sp'ol,ehlivého materiálu 
náležitého odstupu času - přece 

však zde se pH činu toho 
přerušeilL Byl jím P' rlO j ev če sé ho sp islO va e 1 s t vaz kvě~
na rolm Ionského. Taktická obratnlOst českého spisovatelstva p'řI
šla sprojevem vpravý čas; mužnost jeho dala projevu ipotřebný 

Pwjev znamená veř,ejný, zrovna okázalý výraz obelC~ 
všenámdníhoaž dosud ukr)'Vaného; zakončiv éru 

mloení dal veřejností sv!Qu zároveň počáj;ek nové éře veřejného 
mluvení i veřejného jednání; jest zakončením i východiskem. 

Ne.známe by tak v čas v tak šťastně 
otevřené formě je květnový českého spisovatelstva; 
a štěstím bylo, že tekou věc vystoupil činitel 
kit u r n í. Přes stesky, ~e naši prac!Qvníci netěší s'e pra-
vému postavení v IOrganisad národia, mají svůj 'vliv, plfotože mají 
II národa svou vážnost a přemnozí z nich ,i svou lásku; stojí 
k cítění i touhám náflOda hezprostředněji ndU politikové, kteří 

na sebe působiti různými zřeteli skutečn)Tffii Í domnělými; 
to se vÍ, ;a! proto hlas našich spisovatelů se také bere a pojimiá 
doslovně. Což teprve když s'e sešikovali v řadu tak imiposantnÍ 
v čele se jmény ,nejpopulárnějšími! 

---.) Do "Národního Výbo}"u" o?epřdy vstoupit! stralla .státoprávn~ 
pokroková a strana púkro'Kova; v dusledku toho take 'poslanCI prve strany. 
Kalina a Prunar, nebyli členy !"Ceského Svazu". 
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Projev oeského spisovatelstva byl hlučně aklamován veškerým 
nár,od'em ze všech zemí českých; oba ti činitelé si porozuměli 
a pochopili se; d:tJš'e jednoho promluvila a duše d.ruhého s'eroze
zvučela; nebylo již dávno takové dokonalé harmonie, jako byla 
tato; a 'chtěiíc nlechtějíc připomíná se nám harmonie mezi vystou-

Huso;"'ým a jeho národem ve stol. xv. 
Čeští poslanci, ilderým 'Otevíralo se po třech letech zase 

f!Ofum říšské r.ady, nemohli již díky českému spis'Ovatelstvu se
trvati v d:::savadním přítmí ideovém i mravním; již se musili :chtěj 
nechtěj veřejně exponovati ve směru z cel a j in é m nežli za 

činili až doposud. mně nesporným, že ,p 1''0 h I á š e ní 
eského Svazu" ze ne 30. fkv!ětna 1917 již ani nemohlo, 

anÍ nesmělo býti svým duchem příliš vzdáleno od projevu spiso
vatelského, jakmile tento hyv veřejně (vydán stal se drahým po., 
kladem cdonáwdním; 'Oč je poslanecké (prohlášení přece jen 
chudší pnoti projievu, přičísti sluší na vrub právě tomu, že to 
byl p:::;litkký projev, učiněný 'Od politiků plOd dojmem "různých 
:d-etelů slmtečných i ,domnělých". Spis'Ovatelský projev nejen při
měl "Český Svaz" ku květnovému prohlášení, Ion mu je i takticky 
i mravně u m 'o žni 1; IOd Vlelíejných projevů "Českého Svazu", 
ktJeré se staly ruskou r'evolucí, hez spisovatelského pr,ojevu 

bývalo poslaneck~v BrohMšení ze dne 30. května 1917 
tudlZ ! n,p",.,.,·,,..,.,., 

A zaseďtuše česká jásala na!d prohlášením svých poslandl. 
tím nad projevem svých spisovatelů ; za1llechavši "různé 

skutečné i domnělé" i j:ejich důsledky j hala nad jedním 
a nad jedním pojmem v tom prohlášení: N.a d čes kým 

stá tem a lJlOjem ten stal se :rázem majetkem v'šenárlOd'ním. "Če. 
Svaz" ještě si netmufal, český lid již si troufal; proto lna

lelnuv v květnovém jdl0 prohlášení výraz: český stát, nepo
llastaV10val G'e již nad IOstatním jeho obsahem, vyciťuje a jsalsi 

tím benpeoen, Žle uk z něho nebude tvořiti další 
nežli p~áv,ě ten výraz. Od května mku Ionského o tom, 

(jO SIC až dJos'ud sdělovalo jen 'š,eptem nebo zrakem, hovoří a p,íše 
ia. veřejně, dJ:Jma i. mimo dlOmov, v tisku českém, 

maď.arském, jihioslovanském i západioevropském; dnes 
v tiskiu světovém vubec. 
Tak byla cesta k vývoji českých věcí takřka již předep's.ána. 

H. 

i p'rohláš'ení došlo po Idobě t,éměř tříleté politické ,pasi
,a za trvání vnitřní strankké organisaoe., kt,erá se úd IOrganisace 

nelišila leč pokl,esemintensity skoro až na nulu -
jsme byli už ,ostatně řekli. To svědčí I() tom, že projev j p,oo-
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hlášení byly produktem ne tak života a sil polmckých našich 
ltlran, jako spíše něčeho, cu žije nezávisle na nich, C'O spojuje 
lidi beL wzdílu stran, 00 v jistých chvílích dává na ty rozdíly 
r:apom Ínati; produktem něčeho vyššího i hlUbšího zároveň, moc~ 
nějšího a spolu i trvalejšího. Zda by však nebylo to ještě moc
nějším a hlavně trvalejším, kdyby podle toho byly i naše vnitřní 

liitranické poměry? - tak ihned zněly otázky těch, kdo nejs'Ou 
nikdy rádi spokojeni a kteří jsou náchylní k 'Obavám, až úzk'O
stem o pravý' běh věd a o jejich konečný zdar. 

Vskutku vnitřní stav českých stran ve chvílích, kdy d:Ošlo 
li: takovým dvěma plodonosn)'111 aktům, byl takovýto: Tři české 
strany neměly vůbec denníků - česká strana pokroková (realisté), 
iJ,árodně sociální a státoprávně pokr.ok.ová; všem třem státní moc 
je během války byla nadobro zastavila; k toml]. byla 
i řada krajinských jejich listú; strana státoprávně pokroková 
vyla jich zbavena do jednoho; to znamenalo skutečné jich ochro-
menÍ. Strana mladočeská sice si denník svlij 
ale kterou za to ba kodonce :i 

vážné 
Strana mladočeská měla 

nkll několik 
národně 

jen 
nazírají celkem 

Ale vydání spisovaielského projevu a posianeckého prohlášení ,a 
nadšené přijetí jich národem neznamenalo že zmizely zněho 
skupiny a strany, které jinak, ne-li 
tivně. Nebylo-li tudíž tím příkazem !pouhé .ohezřelosti 
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co nejlépe uspořádán, aby stráž pr.oti těm skupinám a stranám 
byla ustavičně P.ohotově v a dosta~e~n~ mocná zabráni!i jejich di-

dokonce pak moznostem 1 Jejich utoku? 
Že takto neb aspoň podobně ve své osamocenosti a ve své 

uU''-''''''~ prázdni uvažovaly i četné osoby uvězněné, d.oznaly později 
Ba, některé z nich šly ve svém osamoceném přemyšlování 

,",v,,,,",",-,- iešt ;' dále, nežli byla myšlénka součinnosti stran. 
S h;slem svornosti se' II nás hodně hřešívalo; tentokráte 
hyla doba opravdu výminečná, aby se chtělo a smělo důvěry 

naší veřejnosti P.od rouškou všenárodního zájmu prostě jen vy
užiti k stranickým zájmům. Myšlénka českého státu stala se tak 
,~"."",1r{·", a právě v té své prostotě zase 'rak mocnou, že myšlénka 

všech českých řad za její vydobytí stala s,e stejně 
a stejně mocnou. Ve chvílích, kdy nám takřka sám osud 

nabízí svobodu, mMe-li trvati starý zpf1s.ob vzájemného nevražÍ-
závistivého a konkurenčního manevrování českých stran pr.oti 

sobě? A když ne už manevrováni, aspoň lhostejné trvání vedle 
sebe bez vzájemných styků, bez součinnosti? I začaly s'e ozývati 

r a cl i k.á In í m uspořádání našich věcí s"ranických. Za
pronášeno heslo: Strany, které se v hlavních zásadách 

stýkají, k sobě! Počalo se tomut.o proudu říkati: Z j e d
š o v á n í nebo s o u s tře ď o v á n í čes k Ý c h s t ra n. 

PV V če!·venc~ vy~lá~:~a neočekávanvě poIitickáamnestie i 
dvere V10Jenskych zalaru se a nase strany dostaly sve 
vf1dců dostala zjedn.odušení stran nové 

také 

radě 

III. 

a září byly vykonány tři sp.ole'čné porady zástupců 
stačily, aby všeobecnému heslu zjednodušení stran 

a aby dráhu 
uhačovicíc (19. 
sociální strany, 

jenž poradu tu také 
str,any svolávající zástupci české strany pokrokové (reaH-

Hdovop.okrokové strany moravské a strany státoprávně 
; pozvání národní strany svobodomyslné (mladočeské) 

dodatečně vyreklamováno; strany agrární, soc. dem-okra
kl strany klerikální zvány nebyly; za to byla pozvána a 

se súčastnila Rada spisovatelská. Účast byla veliká, nálada 
už prostě p'roto,že to byla p r v á podobná porada piO 
tří válečných I,ei. 

idee české státní samostatnosti vystoupila na této po
také myšlénka sodaHsaoe národa a vyžádala si na schůzi 
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Pl"O s~~be hojného času. Ve vydané .t: zv. úře~~í }právě, úkbl ~u~a= 
oovické porady byl vymezen "radItI se o zalezltostecn: souca,,;te 
p,olitiky a, zjistiti J,:dnotu ,taktického n~zírání". ,p;ba:ta .:vy~nda 
II IUSneS!ell1 - pravl se dale ve vydanem komumke - 11mz ,za: 
vázali se účastníci vyzvati výkonné výbory svých stran ke zřízem 
~polečnéh:J výkonného výb:Jru za účelem vedení oposičnÍ Oeské 
p,olitiky a zjednoduŠ1ení našich stranických poměrťt." 

Druhá porada sdla se v T u tf n>o v,ě (30. srpna); obeslaly 
ji opětně všecky strany z porady luhačovické, pouze s tím,vll:"Oz
dUem, že p:Jčet zásiup'cťt str,an byl již skromnějším a že ucast
níd měli již charakter více méně pověřených zástup'cťt; také 
Rada spisovatelťt vyslala účastníka. Předsedou porady, za
hájil dr. Metelka, zvolen dr. Kramář; p'8rada vyznačovala {se 
sioe náladou přátelskou, přeoe však vyvolala již pochybnost, 
zda-li se podaří zjednodušovací proces v pťtvodnim rozsahu. 

Z třetí porady, svolané opiětně vedením nár. sociální strany 
dia Prahy (do místností Zemské jednoty živnostenských spole
oenstlev :ll BubenÍčkťt na den 29. září), a hojně obeslané i Mora
\čOU ,a Sl,ezskem, vyšla tato úřední zpráva: 

V Idusledku 'porady luhač'ovk'ké a dalších p'ora'd, které .všechny J11ěh~ 
dosu1d nezávaznv !ráz, sešli se dne 29. září v Praze 'lástUpCI stran: ,ceske' 
p'okrdkové, mo:avské Hdovo-pdkrokové, národně-sociální, národn~ 
bodomyslné, státoprávně- iP~~ro!~ové, živn?stenské, s,trany na, M~r~v~ ,a 
dové. strany ve Slezsku za ucash rady spIsovatelske k prym of!c~~l!ll po
j·adě. Po čtyřhiad'inové debatět, v niž proj,ednána byla rada pOllty::kych; 
i 'praktických podnět~,. ~ylo jeďn?mJ,:sln~ ?~ině?~ toto uS~1~sení: "Zast~lpC! 
stran usnesl! se utvontl s p o I e cny u IZ S 1 vy bor za ucelem prov~Cl~m 
jednotného vedení politických a národníCh záležitostí jakož i žurnal.lstrky: 
stran. Užší výbor má povinnost s veškerým urychlením propraco:v~tl pro
gramové í org-anisačnÍ ipod~la~y pro, d~~l~í, budov~n! j'egnotne polItlc!,e, or
ganisace 3. s::olati. (po skoncem pnel Sl~Sl ~pol~cny vybo.r k~ ko~~~.ne,~~ 
usneseni. Kazda strana zastoup'ena Jest Jedmm denem a .ledl11m n3."1, aa,l1 
kem. Už'ší výbor má 'kooptil!ční."*) 

Pú pražské poradě snad již nebylo u nikoho pochybnosti 
<J že se heslo zjednodušení stran v tom 

si široká naše 

*) Ve úřední zpávě dále čteTH,:: . 
Dále usnesen jednomyslně tento (projev: "Zástupc! stran, připravující 

společnou 'organis'acipolitické práee, české, s~ro}ná2Jdění n~ ~chůzi dr:.~ 
29. 'Září 1917 v Praze, vyslovuJl pIne uspokojem !.lad u~vorel1lm spolee
ného českého Státoprávního klubu v poslanecké sncmovne." Dru Kramá-
řovi zaslán ze schůze na základě jednomyslného usne~ení !c.nto, 
zdrav: ZástwJiCové istran připravující společnou org-anisacl pollhcke . 
ské prá~'e, l Vás a přejí Vám úplné a rychlé osvěžení, by.vás IT:ohh 
co nejdříve v čele spojených stran." Odpoledne ,sesl! se !l,C~st-
níd schůze zvláštní Iporadě o věcech slezských. Po referatech ~!ezs;cych 
delegátů a čilé debatě skoro všech ll~řítom~ých bylo~ jednomys!ne z?ur,az
neno že slezská otázka, Jsouc velmi důlezltoll soucastkou stat~prav.mh,o 
P!!'og;'amu, musí býti řešena s důsledného hlediska českého 11lstoncl,e
ho státního Ipráva." 

NiiC'm'éně bylo jedináno <O v,ěd dále tu jen mezi pražskýmt zástupci,. 
tu i za přítomnosti zástupcu moravských; a jednaly u sebe <O věci 
té :i jednotlivé strany samy o sobě. 

Národní strana svobodomyslná byla zatím ve svém lůně vy
k!anala kus jistého vnitřního převratu. Opustili jsme ji ve svém 
líčel1Í,ana má své vůdoe v žaláři a an denní její orgán ,("Národ/ní 
L.isty") slD1JŽÍ politice zoela opačné, i pazťtstával . převrat v tom, 
že výkonný výbor strany byl opanován přívdenCI směru odsou
l!ených a vězněných vťtdcuv; převratu tomu 'Účinně napomáhal 
t.ýdenník "Národ", jehož vydávání bylo začátkem března ob
i/iOVe110; bylo přirazeno, vystupovalo-li toto IO'posičl1Í hnutí ve 
straně i činně v otázce zjednodušení či soustředění stran; potud 
také nal:c:zli propuštění mladJo·6ešH vťtdmvé V1e své straně pudu 
připray,en,ějšL 

Strana státoprávně pok!roková měla na pohled úlohu snadnou 
Dotud, pokud měla se dáti k disposici práci <O uskutečnění my
Šlénky, pro niž především byla svého času založena a pro niž 
se tak ostře vyhranila zejména v dobách krátoe před válkou .a 

začátcích války. Projev jejího předsednidva ze dne 8. září 
1917*) stranu tuto ostře char.akterisuje: V dnešní době jest jen 

dělítko stran a jen jeden bod v praoovním programu české 
6eskosloVlenský stát. Státoprávní program 

téměřp'ťtlstoleté sta! se opětně programem aktuel
nim .a měl by se tudíž vdkeren český národ státi jedinou obrov
skou vš,enárodní stranou státoprávní a státotvofl1IOU; zdurazňo-
v:aU kterékoli zřetd'e pro !uspořádání naškh vnitřních 
měru v ďl1,ešnÍ době má v sobě l!1ebezpečí, že znevážena 

světem na konec sama opravdovost našdlo boje za osvob'0-
(Zda však poslední tato věta není !Zároveň tutajenou ně
p'81emikou? Nemýlíme se, neboť vskutku začalo 

st;xpovati, .tfe~as stále ~t.aj?van.ě, ještě i, nové. dělítko: ráz~ 
darskos'C)oalmho, ktere pusob;lo vcelem zJednodusovacrm 

diverse.) 
Za předsednictviem strany státoprávně pokrokové následoval 
'Oelý přijav (7. 191 

Strana státop'rávně-pokrol,'ová 'české myšlence státoprávní, kterou si 
!přinesla lpevnouz pokrok:ového hnutí let devadesátých, zasvětila cele 

svou existenci stála při ní neochvějně i obětovně v pevném přesvědče" 
ní o její ,nutnosti pro národ a o její mezinárodní potřebě pro Evro-
pu; může proto s hrdostí i :s nadšením vítati, že s tragikou světové války 
přišla hodina konečného zápasu. ~ 

Byli jsme již v dobáchpředválecných vždy hotovi k součinnosti 
ve společných věcech; jsme tím více ve chvíli přítomné hotovi sraziti 
se se stejně smýšlejícími stranami českými v jeden bojomý šik, jsme ho 

'*) Byl uveřejněn v týďenníku Ité strany "Neodvislosti", právě za
Íožené,m. 



lovi Za předpokladuv a podmínek stejných pro všechny súčastněné stranv 
spolutvořiti společnou *anu je?:llOU ~ jedn,?tnÝ!}l . pr~covním prOlP"a
mem s jednotnou orgamsacÍ, s .lednotnym rykonym vyborem a s Jed
notnÝm tiskem. 

Chceme všestranně řádný nový útvart 'chceme, měl :vytrvalost, 
pohotovost. kázeň i sílu dílo osvobození dokonati, proto ať žádná sl1čast
něná strana ničeho neopomene, co by přispělo k' jeho za'hezpečení. 
a ai jedna každá strana :vyVlarujle se všeho, co by jeho jednotu, !kázeň 
1: sílu ohrožovalo fižpředem. 

Jednotnost pracovního programu 'hudiž !shrnuta .& vtělena v jediný 
bod: v utvoření uvnitř i na "enek ~vobodnéhočeského státu ze tří 
zemi české koruny a z uherského Slovenska jakožto základního 
mí, státu pokrďKového, demokratického lil. sociálně spravedHvého. 
notnost tisku přihlíŽ:ejž k vinitřní Jeho strám:ie, k myšlenkám, 
slouží, a k duchu, !kterým: ~ :nese. ~ 

~tr~na ~tát?pr~vně.ipd;rroková. nové . jedn~tné. strapě. 'politické, . takto 
utvorenez .da vsemI svyml orga!1~a,c~ml ,~vseml svyml stoupenCI cele 
svou pracI a svou pohotovost, da Jl 1 pIne svou starou obětovnost. 

Po červenoové amnestii úloha př,evésti "Národní Listy" na 
koleje výboru mladočeské ukázala 

Se prov,editelnější; událost za událostí. Dne 
15. října 1917 rada společnosti vrad 
se zase do rukou dra 17. října ve velikém 
sále žofínském konán dra ~ramáře; večer 
ten stává se řečníků dfu-

stran Herbena za českou stranu 
Staška za radu spisovatelskou, E. 

stranu národně sociální, K. St. Sokola za stranu 
a řada ještě jiných Dne 
číslo "Národních Listů" 

ve směru zoela 
se říkati 
čísla 

patřily k 
to znamením 
živ.otě a mohlo 

Téhož dne konán 
svobodomyslné' 
Bečkou ; ~~.rb.~"_ 

(z 
K. Kramář, 

také navrhl 

!lár. 
výboru, 

dr. Fr. Malínský" 
Plzně); referenty 

dr. Franta ta Al.. 
schválena j,ednomyslně 

sad jeho na základech demo1<ratiCkých'i ;zajišfujících nejlépe jeho roz
voj a trvání. Veškeré třídní, stavovské a sociální zájmy i taktika aktivní 
politiky buďtež podřízeny tomuto dli; , 

2, odstranění dosavadní roztříštěnosti,ochromulfr;í naši politickbu 
činnost a soustředění yšech sil pro velké naše dle pokládá shromáždění 
za nevy~n.uteln~ t~m _spíše, ,že P.o~ t!akeI? sv~tového hnufí vymizely pro-
gramove 1 taktJcke různostI pOlltlckych ceskych stran statoprávních i de
mokratických. Proto schYa!uje, 'že poslanci naši utvořili společně s ostat
• ,. , ;;StMopráyuí, klub", pokládá v~ak za nU,tné, aby vytvo
remm jednotne demokratlcke strany byla vytvorena pevna organisa2e na
šich sil Idoma. Za tImto cílem posud podniknuté kroky schvaluje a 
zmodíuje výkonný výbor, aby po vykonání přípravných prací dal sou
hlas k sloučení stran, i když provedeno bude zřízením nové jednotné 
strany, která by v jedno spojila strany dosavadní. Jest v zájmu národ-

aby spojení těchto ,politických .sil v jeden organický celek stalo se 
co nejdříve; 

3. Sjezd vyslovuje přesvědčení, že nelze nyní dělati podrobných 
programů hospodářských a sociálních při úplné nejistotě, jak se uh'áří 
světové hosp.?d.ářskj poměry, .. na ~ichiž budoou z.áyis!y· i ~a~e l)oměr~' 

PovazuJe vsak za sVOJ! povInnost zdurazmtl,ze prave dusledky 
války budou nám ukládat povinnost dalekosáhlých reforem soci

aby zachovány byly všecky síly l1ároda veškerým oborům národní 
na druhé straně nutno také při udržení podnikatelské a vlastnícké 

podnítiti veškeré síly, které mohou budovati naši hospodářskou 
budoucnost v mezinárodní soutěží, do níž národ náš vstoupí za~ížen do
savadní nepřízní vývojovou. V tomto uvolnění všech sil pracovních 

předpoklad k tomu, abychom povznesli svou hospodářskou zá
obstáli ve světové soutěži a tak zabezpečili celkový 

jeho obyvatelů ;a zvláště nejpočetnější jeho složky, 

schvaluje dosavadní ičinnost výkonného výboru strany. 
usnesením Z!e dne 21. 1917 svobodomyslná 
zjedncdušení stran v zásadě a její 

r'esp. zvláštní komise (likvidační) dostala potřebnou 
moe. 

české strany pokrokové (realistické) nelze tak 
referovati z té příčiny, že strana neměla ani svéhéJ 

ani týdenníku a ani jinam nedávala zpráv, účastnHa 
všech důvěrných o té 

pro zjednodušenÍ. V skutku 
p'::> rlJl1::>vém sjezdě mladočeském přihlásila 

na základě usnesení sjezdu svých důvěrníků k my-
našich s::ranických p::měrův. Sjezd ten konán 

1917 (v "Národním domě" na Smíchově za 
Přem. Šámala) a ptocelodenním jednáni! 

res::>!uce, niž loyálně bylo Dojato 
menšiny. Resoluce zní: ' 

,,,Di'n;Ěl:níSi č~ské, st~any pokrokové .jsou V zásadě pro utvoření 
nove rad,kaln; statoprav11l strany demokratické, sdružující v sobě vše

vrstvy národa, Bude-li strana ta'w\'á zří-
• yýboru čes·ké strany pokrokové, usnášejí se 

na tom, aby cestka strana pokroková byla rozpuštěna. Shro-

2 
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miž(iění voH 10al~Ý1 výbor, kjterj se zmpdluje, albY příslušné pnioe 
k !Založení nové strany 'podnikl a ja.kmile nová strana 'hude založelUl. 
«skou stranu pokrokovou rozpustil. 

Vážná m e n Iš in a zastávala stanoviskot . že ,vedeid: jednotné české 
poHtiky svěřiti se má v dn~ní době sp'loleěnému výl{onnému výboru,.. 
v němž mají býti lzastoupenysvými zástupci všecky státoprávní strany 
&ské a který svrchovaně rothodovatimá o postupu za společným nej
bHžjšÍjm dílem státní samostamostia že ípritéto. součinnosti teprve 
jíe::L'ltáno býti ~á 'o zjednodušení a ívytvoření novjcl! organisaci poli
tickýcH kll\! příbuzných idei." 

Tak ib)'Valy ještě dvě, resp. tři strany, jež sice buď FnY
šlénku zjednodušení nezamítaly nebo jejichž výkon;né výbory do
klonce vyslovily se již pro, které však vposled'ních svých instan
cích - ve valných svých sjezdech -doposud se nevyjádřily; 
předsednicivo strany státop'rávně pok~okov:é na př. opětně ve 
s'I/lé s:ch:ftzi 22. prosi;noe 

.,vítajíc rozhodnuti sjeZdu důvernfků !České strany pokrokové, kte:
rým strana ta staví se na basi !usnesenÍ výkonného~oru státoprávně
pokrdkovéze dne 7,. října. !projevilo (pohůtovost ·spolubudovati novou ra
dikáhd stranu ées'ké státoprávnidem'okrade; nová ta strana bez nejmen
šího rázu 'pouhé strany ,městské !budiž stranou všečeskou a _ všenároďn( . a 
její prog,ram !budiž ]atelnývšem roz1]odným živlfim: -demůkraticklýnll. 
státoprávním a lpokr tn. €€ 

před'sednictvo str,any té riOzhodliO, aby toto jeho stano-
výlmnnému výboru a potom pak 

i stanoven do Prahy na ned:ěli dlne 
13. 

Další dosud se ne,rozhodly, byly UdJovopok'ro--
ková na Moravě II ve Slezsku. 

Strana národně sociální, jak viděti, z rozpočtu již nad!o!bto 
; !byla se zatím [pro ni vynořil,a ~akié !možnost bývalý 'nepřá~ 
poměr k sociální demokracii p!odro!biti revisi a to až do 

že přes navázané iP,řáte1ství Si!;! mlO hlo důsp,ěti až 
z IObou stran jediné strany ~odalistické, tedy něco 

vzhlediem k dosavad'nim vnitřním stranickým poměrfun ndi
a dalekosáhlého; zatím ovšem se pornJěr stran těch: urpra'-

ke společné Socialistické se zachováním vlast-
i zvláštnkhi vlastního 

tozhíodnuti'm ibývajídch' tři stran učiněrty byly o Vá-
a 10 NO'\liém roce veřejně Iněk;teré p[\ojevy, jd v daném 

vývoje v.ěcí za úkol sp'íšie zjednlOdiušení stran 
zabezpečiti. 'Byl to Rady "_._'_1'<"_1-

se zástupd. ůes1ié umělecké; proje. 

I! 

řady profesorstva fakulty právnické, lékařské a filos'Ofické, jako! 
i obojích našich vysokých šk'Ol technických; projev skupiny našich 
průmyslníkův, obchodníkův i živnostníkův; posléze (o Novém' roce) 
projev mladé inteligence, sdl1U~enéve stranách: pokrokové, shito
právně pokrokové a ná,wdně svobodomyslné, spolu s jednotlivci, 
stojícími dosud mimo jmenované politické organisace. Všecky 
projevy výslovně dožadují se sjednocení za příčinou a z potřeby 
provedení zápasu 'O českou státní samostatnost; motivace II jed
notlivých projevech jest ii potud zajímava, že prozrazuje různé 

. pro!1dy, různ.é ,pochybn'Osti :i obavy, které zřejmě spolupilsobily 
piOmalejší postup nežli nezasvěcená '\/1eřejnost byla očekávala. 

Sou:středění národní není možno jako reo:rganisaoe stran vOe
rejška, je k němu třeba vyznačiti základnu novou - čteme :nla 
pi\ v projeV1U Rady českého spisovatelstva ,a př.íslušníků. Ceské 
'Obcle um.ělecké. Program nové této strany byl by !programem nás 
všech: demokratický a sebevědomý náriOd v demokratickém a sil
ném státě. Nechceme sjedl1JOoování toho" čeho sjedn'Otiti nelze; 
odvaha a ibahělost, víra a sk~ps:e, oheň La clY-ad n~dají se ~ 
jedné organisaci trvale spojiti Spojme však všecky, kteř.Í mají 
stejnou touhu, stejný idleál. Myšlénka sjednooení tohloto po našem 
rozumu žádá, abychom prokázali, že český ideál je demokratickým, 

sociálním ideálem. ůeská demokrade nemůže a ne
nespravedlnosti, útisku, vykořisťování. A hned Sie 

v projevu vyslovuj,e konkr,étnÍ p1rogr.aimiový příští stra-
ny: "Není z;atím v mooi naší měnit a opravovat, co v celit! ďnešní 
soustavlě změny a opravy potřebuje; je však v mod naší dnes 
tam, !kde vedeme své v.ěd, v s a m o spr .á v,ě na š J, v IOlbcích našich 
dáti zastoupení nezastoupieným', dáti právo !bezprávným. I ne
lze-li změnit dosud volebních řádů, diejmie dohodbu hlasfi 

řády dnešní tohoto hlasu nediopřávajL" 

Pfiojev vysokoškolského profesorstva rO:M::dl thesi Hi tábonl 
: Tábora 'vzdělávajících' p:ftdu tábora 

myslové a odvětví s ní souvisících a posléze 
níků súčastn.ěných různorodou pnd v stavbě těla národníhio: a 

duchu "Neodpírejte nutnosti a 
SJe - !končí projev - a.ť se !dosud [nazýváte mladbiSeťhy, [realisty, 
státoprávníky, Hdovd nebo jinak, aneho bez jednotnéhio hesla 
trváte mimo život politický! Utvořte jedinou strallu, tře t í veli
kou a mocnou skupinu, třetí nezbytný úd těla nár'Odníhlo. Neboť 
:Ilru:né 'jsou IOsdbnosti mlezi Nl:ámi, ale jediný, fvIelkolepý :a blízký Cíl" 

Jádro projew třetíhO! - ipirůmyslniki/lv, obchlod!níkUv a živ
nostníkův - bylo takto formulováno: ~,Jediinou cestou z této 
lbo!1bné všeobecné proletarisace (válkou zpillsobené) jest návrat 
II osobní podlnika~sti a vynalézavosti, k tVllrčí práci~ jest 
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posvěcena radostí a s kterQU znú'vu celý ~lárodní hbspodářský 
ži'l'ot. Při této hospodářsko-sodální úprávě příštích poměrů musí 
býti důsledně pr<wedena zásada ochrany a podpo,ry slabých, musí 
býti každému poskytnuta možnost plného sociálního rozvoje." 
Nového stranického útvaru jest potřebí zejména "pro drobné ;a 
siř,ední vrstvy národní." 

V pro jevu mládeže dovídáme se především zllfdho 
pro nás jako novinka, že mládež z dotyčných stran i jednoWvci 
stojící mimo ně už se sdružila v jednotný útvar, aby položila: 
základ k str a II y čes k é stá t ní ne () d v i s los t i. 
Hlavním nového politi'Ckého í utvořiti 
vrstvy národa doposud sta'l'ovskolpoHticky neorganísované nebo 
stavo'vským cítěním a zájmy převážně neovládané, jest postaviti 
,}e v čelo rozhodného boje tO náš inámdněpolitický ideál, t. j. 
vydobytí českého státu. 

Následují pak _ četná místa ukrytě polemická, na př. "Dnes 
u nás nejde ani o určitou doktrínu socialismu, anj o liberalism, 
<liJ,e o d8bytí národně poIitickéhc; cíle., Nehodláme směšovati hle
diska přítomná a časová s hledisky, která vyp~ývají 2: příštích po
měrů poválečných, d::Jsud nejasných. Celá česká fronta musí .se 
obrátiti zevnímu nepříteli .a nesmí. býti oslabována v té,to 
době zápasy sociálními a o sociální 

1~2. daleká desíHletL" 
'um nazírání nechoe mládež 

za národní smě! b)'U vykupován 
vrstev národa; bude proto podpurovati všech-

sociální reformy, které již v této .a v nejbližší příští přechodné 
se stanou aktuálními. Ale těchto reforem nutných za jakého-

koli režimu k 

VK~lkéhl:) na stanovisku 
nesmí býti budo-

\'a;la 10 vytvoření nové 
ncvém ide'Jvém principu a na základu, a 

toto ideové hnutí bylo i hnutím očistným, v němž 
nebude místa pro kd'JŽ z nestatečnosti, nedbalosti nebo zlé 

národu a 

zdůraznila, novou 
všenárodní? Toto zdůraznění 

a uvnitř tábora 
stran, bylo adresováno r straLě agrárn.í 
které stále crá:dy psaly Q sraž,ení 

vatels1va městského a připra'l'ující ,se nové straně vyměřovaly 
úzký charakter jakési stavovské strany městské.*) 

V. 

sjezd důvěrníku strany státoprávně AJokrokové konán 
dnle 13. led:l1a (v Grégrově síni Obecního domu) za 

; sjezd zahájil předseda výk. výboru dr. Ant. Hajn; 
'předsednictva jeho zvoleni byli K. St. Sokol a p'0s lane,c 
Antonín Ka1i~a, zal?isovatelstvÍm pověře!} V. Douc,ha a Jar. IV't;:tlý. 

vyk::mnehG ve cer hm pred-
sednidva byl schválil, na sjezdě hyl Viktor Dyk; debaty (pro) 
"účastnil se také poslanec Kalina; oposice sioe si účastnila, debaty 
)l,ěkolika ř!ečníky, samotného' hlasování však se již zddela; rde
rá;: dr. Ani:. Hajna činnosti i významu strany 'státoprávně !po
krokové v české politice pro pokročilost času odpadl.**) Hlavní 
resoluce, jejíž první polovici (1.) navrhl V. Dyk a druhou (II.) 
_zut. Hajn, většinou sjezdu přijatá zní: 

S radostí kons~atuieme, 'ž" starý program neodvislosti, za který 
~,rana stáioprávně pokroková bojovala od svého záložení, stal se pře
s\ ědčením celého národa. 

Mezinárodní situace, odpor Vídně a. Pešti českému ná-
rodu, aby určitě a :veřej.ně proj,evil .svou ý~i svobo'd;en. 

Považujeme za příkaz doby, aby Jednotnosti této vůle dostalo se vý
r"zu také org,anisačnÍ jednotou národní. 

\! duchu tradic strany, jež kladly zájem národa nad zájem stran, 
tříd a osdb, v úmyslu spolupracovati aktivně o 'česk:é budoucnosti ve 
Slmyslu zásad svých iminulýcha velikých. ukolů dneška chceme spolubudo-

*) I 'já sám .opětně uznal jsem tenkráte Ip'Otřebným o otázce vysloviti 
se veřejně takto: .,Straně státoprávně pokrokové nejde o vznfk ně

strany městské, jež hy fbyla ja:kousi stavovskou protiváh'Ou stavov-
straně agrární a tříd:m straně dělnické, předev:ším tedy straně soci

álně demokratidké;: její !předsed!niidvo ízcela jasně a určitě se usneslo 
pro stranu !bez nejmenšího :rlÍzu pouhé strany \městské~ :pro stranu vše n á -
r!J dní a;v 'Š e 'čet s k, o u. Jen Italková [všenárodní ,a všečeská strana za
jisté bude odpovídati příkazu doby; jen taková strana bude míti 
tažlivost a spojí všecky ty tis'ke a tisíce jednotlivcův, už dávno v 
vadních zúčastněných stranách 'Org;anisovaných, nebo stojících stále' mimo 
ně, jednotlivce bez 'rozdílu stavu, pohlaví i země. Nechať na plŤ. u stra
ny státoprávně pokrdkové většina příslušníků Jejich žije ve městech\ 
přece vždycky byla .a jest :stále valná část jej-ieh roip'týlena po obcíCh 
venkovs'kých; příslušníci,žijíd 've městech, .necítí se o nic více -"městský
mi" nežli dtí se příslušníci J'ejí v malých obcích "venkovskymi" - 'ni
koli, jejich cítění je jednotné [drky právě síle stejného 'piOlitickéhopře
svědčeni, jež má Za předmět nikoli zájem :!l1ěsta nebo venkova, stavu 
nebo třídy, nýbrž zá j e trn n á rod a. I Je přirozeno, že jmenovaná stra
na svůj :vyšší charakter jalko strana všečeská a všenárodní nebude 

zaměniti za 'podřízeněJší ,charakter !piOuhé strany městské." (Neo& 
\rislost čís. 1. lze dne 3. led!na 1918.) . 

**) Vyšel pak tiskem ,pidd názv;em "Naše 'posJání!". 



vati jakdžío rovní m~ziro\rnými .stranu čes'k'é státoprávní rlemokracit; 
ll. to stranu všenárodní. bez neJmenšího rci zu pouhé st,ra
ft y mě s t s k é a 'pověřujeme dosavadní 'předsednictvo plnou mod do
končiti bez váhání a průtahů Jednání v duchu usneseni dnešního sjezdu. 

H. Tato nová strana nedrť se z,říd.,Í na těchto zásadách! ll. s těmito 
dli: 

S ti t O'p r ci v n,ě nová strana organisuje $epro vydobytí <českého 

) . choi základní území tvoří všecky historické a nedílné země ko
runy ~eské a území Slovenska. 
-~ Pol i ti c k y hlásí se k zásadám demokracie a svobody ve zří

zen! státním i v organisaci národa. 
u I t llr ně stojte na 'zásadách pokrokových o podminkách 

všech duševních, mravních i tělesných 
H o s p oa á ř s k'y nová strana usiluje o souměrný hlospodařs'l<f 

vývoj a Ipovznesení všech 'vrstev ''l1árodapři spravedliém > rozdělení bře-
plodů ipráce. . 

o c i á 1 ně nová strana, nesena smerem soCiálně reformním', je 
hotova v sociálním zájmu celku, pro blaho širokých vrstev lidu a ,pro 
účinnější a ,rychlejší léčení ran válkou. !zasazených 'k 'potřebnému vy~ 
vlastňování a 'ke každé účelné soukromého vlastnictví, kterou ná-
rodní pokrok' národa " 

této hlavní resoluoe 
na základě, bylo jednáno s 

stávala se aktudni 
znění: 

tenkráte 
; r,esoluce má 

klid a i'lid 
. . . a~y ned~-

napraveny dODrovOlnym uzna
i sociálních. Sjezd strany 

novou stranu státoprávní demokracie v 
nová ta strana ve všech ať 

míti toho bez 
:rady, ye kterých nejvlivněj. 

místních kulturních byly zas tou-
organisace bez rOládu. ÚkOlem rad 
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bylo by vésti doWea na!d ~~m~. ~urč?~ati ~im směr. / N ovli strana 
tóu měrou. kterou bude .se Jl daf1tI TOZSlrovah kooperacI stran, bude 
pečovati i o rozšiřování této sítězvláštnkh lmmu.nálmch rad, 

Při nových obecních volhách,. které huďtež v obcích provedeny 
. bez průtahu, budiž zastoupení všech Jl1:ístniclr politiCkých stran'uplat-
něuo již. pří?10 • a lbe~lf1'~st!~l!ě. . , v. ,. • 

Speclelne Sjezd zad.a jeste, (aby ído vs~h íkomunálmch !komISÍ, ve 
kterých nevyž;;d:.:jé se clenství obecního zastupitelstva, hyli bez \prů
tahu povoláni příslušníci naši. , 
. Ve městech buďtež 'Zřízeny bez.odklaiďuzvláštnÍ komunální 'komise 
zástupců volených v plenu orgianisace ínístn!ch 'politických stran, 
by vedly dohled nad radnis:emi a určovaly směr. 

resoluce (o 
stycích s příslušníky strany) přijaty 

resoluce 
pro foro interno 

čtvrtá resoluce stanovila zásady očisty 
tomto znění: 

"Sjezd d'ůvěrníků strany přijímá. piro . vybUdování nové 
zásady: 

.1. Lidé národně nebo politicky nespolehliví nebo 
nivší nehuďtez :připuštěni k nijakým hodnostem. 

2. Pokud lidé takoví zaujímají již funkce, s nichž 
n!r,r;."."HŤ,., nesesaditelni, nová strana vyčká, jak se 

toho svůj Ipoměr lk rozhodne. 
3. vůdčí a zodpovědná :st,rany buďtež 

politicky i iJ.Jovahově 
schválen tento doda1:ek na návrh z 

ve se tito lidé neosvědčili a 
není je odstraniti, 

se k tomu 
čtvrté resoluce zabývá se 

Posléze osmá 

života 'V 

pouze 
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dojde-li k utvoření nové strany v duchu všech těchto 
nrojevů sjezd'Jvých a se souhlasem předsednictva; o případném 
t """ V< h cl '.' JV 1 ' , hO odvolam pnpaaue mensmy roz, o' ne pravcplame p enarm seau-
ze výkonného výboru. 

Sjezdu předloženy byly dva návrhy pojmenovam nové strany: 
česká státoprávní demokracie a strana české státní neodvislosti; 
v'ětšina rozhodla s,e pro pojmenování. 

zbývají jediné Morava a Slezsko, aby se stejně zá
Na" Moravě l?ají, pro o se~e, ji~tý ?áskok: Tam 
dnve ke sply,1un nUvortm hdove strany mo

ravské s moravskými stoupenci strany ~tátoprávně pokrokové i PD
krokové v stranu lidovopokrokovou, i šlo nyní vlastně již 

o úpravu poměru k T.V'oříd se nové jednotné stran.ě v čechách. 
tomto, jaksi ZJemském zjednodušování lidovopokroková strana 

šla ještě dále: Co na svém sjezdě důvěrnickém tl'ne 20. }~dna 1918 
(v Sokolovně Besedního v zásadě \'yslovila se pro splynutí 
s "rodícím se oeským státoprávním demokratickým útva
nem", se ihned na sjezdě s lidovou stranou sl,ezskou pode 

mor.avskosí,ezské lidové strany pokrokové: 
a tak bylo zár.ovieň h:1ed vyřízeno i samo Slezsko. 

Fischer .a 
a hospodářsko 
stvírilo ravském 

dr. Stráns,ký, .d~. R; 
posl. dr. Stransky 

; o ZJemském h::Jspodář-
přísedkí Piuhař; .o postupu 

dem okrade zpráViu 
r,es.oluoe formulovala stanovisko morav
politickým i hospodářskosociálním takto: 

se dne 20. ledna 191 fl 
situaci a o zjednodu

pomeru čes~ýcb a usnesli se, podrobivše podané 
zprávy rOzip'ravě, na tomto pro jevu: 

(Za války, která se :rozpoutala pia celé zemi, když byla vláďa 
mocnářství rakous'ko-uherského vypověděla 28. července 1 4 knLovství 
srbskému a kterou provázel V mocnářství absolutismus, scházÍ

se dnes poprvé, abychom pro:l1ásili především, ze žádné války a žád
válek nejenom ,nikterak .není .třeba, ale 'že všechno válčení vždy 

a Jest i drne;;; jen zjevným 'následkem za'k'rytého násilí a tezpráví 
lidstvo, zkoušené bědami válečnými a ochromené jimi ve svém 

a vývoji na století nechce je ukončiti vratfkým mírem diplomatick;ými 
za-'bezpečlti si mír trvalým odstraněním všeho násilí a be:tprávL 

Obnovujeme proto Ip'rotesty a ohražení, jimiž národ náš po tři sta 
let už žaluje na cizí panství, !kterému ho podrobila němedká ? má
ďarská nadvláda. Pravdivě ~lumočili cl1aše smýšlení čeští poslanci, do

naposled v IzabaveJlé r;razské y pro~íam~i ,;ze 
a prav naroda ceskoswvenskeno 
!kmenu v samostatném státě československém!. 

náwduosvfcenémua bohatém:u není pokoje hez 
jedině úplná obnova národní svobody. 
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Zjišťujíce s uspokojením, že pevné 'předválečné politice naší strany 
přísluší nemalá zásluha o svornost, která dnesposiluječeskou věc v Ce
chách a na Moravé na.rozdíl od žalostných dbdc!:;; českých děj:in. 

Morava bývala 'čes'ké energii brzdou, nelpíme nicméně na starých\ 
skvěle osvědčených stranických útvarech a vítáme rádi tolikeré úsil! 

zjednodušení politickýdh organisací českých ,utvořením nové jednotné 
, a demokratické strany. Bude-li taková 'Strana se souhlasem na-

šeho výko:;:;;;hc '/ýboruzaložena, hlásíme se k ní předem. 

Jejím politickým programem 'budiž dosažení oněCh cílu, které po
slanci čeští v proklamaci o Třech králích letošího roku v Praze ,vydané 

a jednotná organisace národního odporu, kdyby mír světový ne
také národ náš!.. Pol$tidká :organisace českého státu spočívati 

na základě ryzí d~mo\j(racie, zaručené zejména . všeobecným a rov
právem volebním Ve všech veřejných svazcích ,místních i zajmo
počínaj:íc svazkem obecním s poměrným volebním zastoupením· 

;Stěžejní zásadou sociálního progamu inové strany budiž dosažení so
ciálního míru, vyrovnání společenskýc'1 lpirotiv demokratickou solidaritou 
a nejvyšší míry ,národní výrob:-lOsti 1~sa~iteln~ za hosp?d.á~stvf svézod~ 
povooností. V ra:mCl demokfélJCle lpohtldke tteba ,uskufecnm demokracll 
hospodářskou a sociální .. Staré !pdvníiády. neudr'žuJí Jen p o I i t i c ,0 o u 
nadvládu privilegovaných, nýbrž ldopouštějí jim také hospodářské vy
kořisťování práce a tdůehody .!bez práce. Anfž. bychom chtěli předbíhati 

sociálních a výrobních řádu a podmínek 'lájmové soutěže~ o kte-
se národ sjednotí, aJž se mu navrátí svob-oda, vyznáváme již dnes, 

sociálně-reformní politiku za platnosti dosavadního společen
řádu, kterýdopou:ští \'ykořisťovánÍ !dělllÍ1ka, neipovažujleme za 

dostačující ře!šenÍ celé otázky sociální. M.ofa-vsko-slezská demokracie bude 
vždy na straně národně, politicky ,a !Sociálně utlačovaných a ježto v :p,lném 
sebeurčení národním a v plném s ebeul'čení 'h1osp'oďářsk'ém a společenském 
spatřuje Jen dvojí stránku nerozpolceného .a dusledného demokratického 
úsilí, nejde jí jen o nový politický, ale také o nový sociální řád' v nových 
čechách. Existenci celé třídy vykořisťovaných pracovníků pokládáme za 
světovou křivdu, která může býti odčiněna jen takovou ,rovností sociál

p'udmÍnek, za (které .toliko .osobnÍ' POČill, talent a píle budou oprávně
dův'ody sociál. rozvrstvení. Budeme zádati radikální revisi velkých 
ziskť1 a velikého majetku vůbec a úhradu váleč. dluhů a škod pře
z těchto vdik'ýchmajeťk'ů. ,Žádáme iodstraněnÍ fideikomisů a rozděle-

latifundií k pronikavé vnitřníkolonisaci. která 'bv půdu těm kdo 
ji mohou a chtějí sami (Obdělávat. iBudeme usiľóvat o zveřejnění 'dolů 
a, le~ů, a iy~ech o~v~tví ;r:..ospů'~áfský~h\. !}a nic)1ž m~jí široké vr~tvJ 
stencm zaj'em a jez 'mu ze vestl verelna sp'rava lepe nebo steme 
soukromý podnikatel. Náme21dní !,mlouva v tovární výrobě budfž na
hražena společenskou smlouvou pracoviní, ve výrobním procesu to
várnfm budiž pusobeno k usHwte<čnění;tásaJd'y ikooperace, ve všech 'od
v.ětvích, jež topřipouště.jiL Jsme přesvědčeni, že svobodné uplatnění 
sll a h'ospodářské iniciativy snese se s každým novým sociálním řádem, 
směřujícím výhradně k tomu, aby dělník přestal !býti (poddaným maj-i tele 
výrobních prostředku a stal se svobodným ičÍnitelem národní výroby. 

Nepodceňujíce význam otáiky chleba nezapomínáme, že národ není 
živ pouze jím, a očekáváme, že osvobození národní a sociální hude zdro
jem nových nejen hospodářských, nýbrž také osvětových' sil národních. 
Posledním cílem veškerého našeho snaženízůsfane kulturní ideál 'českého 
člověka a českéh'o rodu, jaký tanul na mysli h,dinum naš,eno probuzení 
našeho písemnictví a naškh !záJpiasu politick'ý<:hi• Chceme za ním kráčetÍ 



\>vobodno1.1, ničím nespoutanou (národní Síkolou. [mravnf opravdovosti II v~ 
:!lího a praktického iPokroku. 

Chystajíce se splynouti s rodící se velkou českou státoptávn( díe
mokracií, ptvíráme své řady a zveme do nich všechny stejně smýšlejfd, 
které stranické nebo taktix:ké g:H'lvody před válkou s námi rozváděly a 
které doba zkoušky nesehnula, nýtrz zocema, 

Naše strana, spojená s lidovou stranou slezskou, hude se až do zalo
žení společné české 'demokradezváti nloravsko-slezská lidová strana iP9-
kroková. 

Ducha a cHe všech složek, které odhodlávají se v dosavadnÍCh 
svých utvarech zaniknouti, aby utvořily ~společný útvar nový, 
jsme právě poznali v'Oné pečlivé form·ě závěrečnýchresolud 
sjezdových, jaká svědči 'O vědomí závažnosti kroku, má 
znam.yuati rozloučení se starou minulostí, čítající II každé z těch 
složek několik desítek let, a vybudování budoucnosti, z níž 
prozatím jistá jen vdiká početnost na jedné str~ně, veliké 
světové situac~ na náš vnitřní národní život na straně ; 
jaká však hude výslednice z toho obojího, závisí na opravdovosti, 

duvěře a loylitě, jakož i na se kterou 
stranické duševní 

dtili 

hlásí fse o mocné slovo 

něna .afe se jebo živoru národnímu dostane koruny ve-
lidského sl!ažení:: S v o b o di 'YA! 

Ale svoboda národa nepřijde· sama o oob~ našeho 
dalších zápasil, snad i nových obětí. 

otázati ~ ll:' cestě za <.!I'Iť» 

Velikostí cbvil ,přítomných roste 
[prožívanou dobou jsouce Wr1!~~·ni. 
národa a s vaU 

české mokrade. 
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Nová strana počtem i stavbou s dostatek veliká a sil-
ná, aby při náležité dělbě práce mohla vykazovati úspěchy [ti 

činy národu ke zdaru a sobě ke cti, projevuje zde veřejně, Ž!e 
je hotova s ostatními českými stranami v plné dllvěře k 
smluviti se o společný postup v konečném !Zápase za osvobození 

: prohlašuie slavně veškeré národní veřejnosti svou trvalou 
ochotu sp,)Iecnou součinností s nimi ve :stejné dťlvěře a 
radostně provésti a zceliti vnitřní ústroj národa, aby již nyní', 
obzvláště však při konečném vyřizování a pořádání věd války 
a míru mohl uplatňovati plně svou soubornou vuli národní. 

Blaho všeho národa, celku i každého jednotlivce, založené 
na zásadách vzešlých z pouček jeho dějin a vyplynulých z čistých 

novodobého jeho ŽiVlota, bude nové straně vždy nejpřed
zákonem! 

Voláme tedy !pod svůj prapor' !České státoprávní demokracie 
všechny stejně smýšlející, které doba zkoušky nesehnula, nýbrž 
zocelila; voláme je všechny, muže ~ ženy, bez rozdílu země i po
stavení i do společných řad !ll ke společnému dílu i vše

stejně smýšlejíce, stáli až dosud z jakékoliv 
politického ruchu. Dnes budiž konec veškeré trp-

nosti; konec pouhému přihlížení i dnes doba !Činné účasH'~ 
ohětovné všech a bez od-

v dne 9. února 1918. 

Dr. Karel Kram;1ř. 

Dr. Ani. Hajn Dr. Adolf Stránský. Dr Přem. Šámal. 

stran národní svobodomyslné, pokrokové, 
ve shodě se stranou Hdovo-pokrokovou, zjistivše li,plný 

souhlas ve všech programových otázkách politických, hospodář
ských, osvětových a sociálních a dohodnuvše se o návrZÍCh jed
notlivých stran ve v,ě·cech ústr:ojí nové strany, prohlásili, že jest 
strana státoprávní demokracie" ustavena. 

"Ceské státoprávní demokrade<l, který bude 
do jejího valného sjezdu, složen jest takto: 

Předseda: Dr. Karel K r a '1:11 á ř; místopředsedové: ,Dr. B u-
í n s 'k ý, A.nt Hall, AL Raš í 11, dl'. Př. S á Ul a i' 

telé: dr. J. Mat!ouše fL S.ís, K. St. Sokol, dr. Jar. rán-
ský; pokladník: Ing. Bečka; referenti poslaneckého klubu: 
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dr.' B. Franta, Ant. Kalina, dr. Adolf Stránský; členové 
výkonného výboru; Dr. Fr. Dr i n a, Viktor D y k, dr. K Eng I i Š .• 
dr. Her be n, Boh. Klac, Kvapil, dr. F. reš; dr 
Aie lka, dr. B. Němec, drl. 1· Schieszl, 1. Sk.á a 

Dr. Ant. Hajn. 

V Praze, dne 20. října 1918. 



I. 

i 



1. 

na říšské radě! 

3 



34 

v ,Ir ' d U II a c ie i bof n y n í r o z h'O Id !ll j e s.e o \Ce s ln. e m o s II 
staletí! 

Povinnosti své mUžete však d~státi úplnou !?ěro,u , 
učiníAi se už 'předem zadost v se m k'O n stl t u CTI! m . 
mí n k á m, parlamentní ž~v~t před;I;0kl,ádá. J~o~ t? ,neJen s,_k u: 
teč n.á v tO n o s t s h ro m a z ď o v a c ~ p r e d é) D d o D i 111 a i 1 a 

, 1'" m 0 1,j, ,i stíi· m e II t 'll 1 m, .IQ!:}Vl 1L\) id 

Ilosti S ,!:ých voli.2u, nejen o str a II ě n í 
r ve věcech mimovojenskýc 
. oda a nedotknutelnost všec par ament 
11 a říš s k éra d ě i v t i s - a zvlášt 
a nedot'knutelnost všech voiell 
v i jinoslovanských 

národuplOptvé se naskytá příležitost, aby, budou-li chtíti, SVIO

bodně mluvili a CJkoli řeknou a 'cokoliv ujednají, usly
ší se nejenom doma, nýbrž i v celé Evropě, ba v zámoří. Na 

á s, p áo v é, ja kJ že o 11 a m I li V čí čes k o s lov a n s k é
II tO II á r I) d a p ohl í že t i b d'O U d ne šek i bud o u c n ,o s t, 

.:není sporu, oeho po Vás žádají. Program našeho národa 
založen jeho dějinami i jeho kmenovou jednotností, 

pOlItickým životem i jeho právy .a vším tím, z 
práva vznikla a čím byla svatě zaručena. Doha 

tento program do posledních dusledků: 
zdák)-ll jej odkládati nebo omezovati, nu tká 
li ás doba jej rozvinuli forem celé Evropy ~a 

do krajnosti, abyste jeho splnění bez 
výhrad, neboť český lid se ho ze srdcí českoslo-

'''JUi'_HL! 
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Kvapil, VIastimil Kyba!, Josef Edv. Lederer-Leda, Karel Leger, Err. 
;;; Lešehradu, Jan Lier, Stanislav Lom, Ludvík Lošťák, Aut. Karei B. 

Jiří Mahen, Jan Máchal, J. S. Machar, Marie Helena Malířová, 
Mareš, Jaroslav Maria, Miloš Vojtěch Karel Mašek, 
Iv1aternová, Vilém Matheslus, Mečíř, Jindřich Alois 
Aug. Eug. Am. Nečásek. Zdeněk Nejedlý, Boh. Němec, Lubor 

Arne Novák, Novák, Oldřich Novotný, VáClav Novotný, 
Olbracht, Hanuš Opočenský, Jan Opolský, Jan Osten, 

Karel Pippich, Jiří Polívka, Gabriela 
V\.,I.lá".~a., Ondřej Přikryl, Em. RádI, Karel 

Sekanina, Karel Sezima, 
Schulz, E. Sokol, Frant. Sokol

Otakar Srdínko, Anta! Stašek, 
Sumín, Tereza Svatová, 

Al. SVQjs:k, Lad. 
Simek, Karel 

Štolba, 
Josef Thomayer, Jan Thcn, 
Renáta Tyršová, Aut. Uhlíi', 

Božena Vlková-Kunětická. 
Vojtísek, Fr. Votruba. 

Adolf Wenig, Jan z 
Jose Zubatý, Z. 

ze dne 

svého lidu domáhati 
národa v demokratický 

čemž nelze opomenouti onoho kmene českoslo
v souvislém celku s historickou vlastí českou. 

náš 
utla-

L 

2. 



':ova1a Čechy a dnes stále ještě IdržÍ království České ve stav;u 
absolutismu! 

A přeoe: Čechy jsou země svobodná, Čechy n~jsou země 
dobytá! 

Nikdv nepřijímaly v qějinách své svobody příkazův od ni
koho, an'i od svých sousedu V Evropě sebe mocnějších 1 

útoky smělcu na práva a ;čest národa, spády chtivých na jeho 
3. úchyaty vetřelcu J1a jeho krbech, (Zabaveno,) - stačila 

odrážeti horoucí chrabrost starých Čech! A hlas této ve
liké ; ínezkalená nesmrtelných mrtvých; vítězů 

i umučených, sv·ětem hlaholící; zkazky prostých, od úst k ústum 
šeptané; posvátné tužby po dědech !i otdch až na nás věrné dě
děné; základní potřeby živoucího lidu i vnitřní trvající a nevy
hlaaite!na spravedlnost ď~jin: tudíž nál~oď sám, v němž rudlá 
Krev dosud kolotá a ďuše jeno starostlivá o dlobré ~udoucí slo
vans'kého' plemene, posléze i Ipráva dbalé ,svědomí - to všecko 
mluví nyní, v osudové hodině námi, jeho služebníky, že j.enO'lTi 
o svobodu stoji! 

Jest z práva náriod nepodlehlý, neodvislý a svrchovaný! Za 
svobodu nám vš:ecek svět, qxo jehož svobody bojovali 

mlOci vdkeré Evropy. 

"Člověku svobodu i lidu svobodu 1" jest heslem naším zas, 
,derou národ vítězně nesl do celého sv,ěta, zas naše pa-
veza, EetS proslulý, jenž se kryje v záhybech slavného pra-
!;f)fu! Přiznáváme se ke své svobodě, zaslibujeme ,;;e jí svojí 
přísahou! 

'! dějinné velké chvíli, kdy lZ krve bojišť mdí se nová Evro
a světem jde vítězně idea svrchovanosti lidu a národu, národ 

prohlašuJe slavně tváří v Itvář celému světu svou vuH ke svo
a neodvislosti Chce svuj 'Vlastní stát, aby volně roz!wdova.l 

o svém osudu, aby žil a spraVioval se podl'e z;áko:nů a řádů,které 
si dá. ze své svrchované vule I 

Pro tento první a poslední dl každého sebevědomého národa 
smí se doyolávat; nťjen přirozeného práva národního sebeun~ení, 
uzálkoiúlěnéhlo Vie svědomí nového demokratického svěca, nýbrž 

a platilého historického [piJ.'áva . 
.rvlá \ f'~kou a slavnou minulost náš \Č,eský stát, trviáprá vně 

tř{bas mocensky potlaIČen násiJí:m absolutismu! 

StojIC na starém oeské koruny na státní samostatnost, 
žádá v duchu nové rozšíření seb:-:určenÍ na vše-
chen Jid ;českoslovanský, žijící plOd cizím panstvím! Celý národ 
.iest přesvědC:en, že neúprosná Nemesis též :pro nás pracuj:e a že 

věcí jeho navrátí s'e zase v )jeho ruce 1 

,Národ československý, jenž hlubokou hodnotou svých staletých 
tradiC, svou nezdolnou životností, svou vynikaiící kuHm"ou inteli-
Cfencí a hospr.d'Y 'k '1 . k v . 1" • ·v. ' :co. o u ars ou Sl ou, ja oz pos1eze IIYV"!'QI" "'.(,rn i,"st ho , b k v V " I Vl.\.. \..- $.s ,;:) v J .l.JiA J"" -
oen, á y onCJé:ne správu svýéh věd do vlastních .rukou 
záhy rrc.k~že, jako svéprávný !Člen svazu ,státU evropských ž~ 
"kvele Spln: s~n:-?U p~írodo~ mu daný úkol, aby byl nejen ge~g:a. 

. 1 :u~?v.ym, pO]ltkem obou polovin EvroiPY a 'y,ěmě stáj 
proh naSIl! p'kemukoH! 

K prohlášení pasl. Kaliny: 

1, '" Jež našemu národu nejen byla vnucena, nýbrž dokonce proti 
němu nam)rena. 

2. '" za, cizí zájmyy stojící ll: jejich vlastním záimům v příkré protivě, 
3. . .. a dokonce yerolomnost vlastnkh [knížat . 

Prohlášeni Jihoslovanův. 

, V téže schůzi říšské posL dr. K o r o š e c učinil toto prohlášení 
',zilpočal.chorvatsky či pGkračuje slovinsky): 

Píodepsaní p.osland, sj'edin1ooení. v Jihoslovanském klubu l)f'O-
Žie '~,' cl v 

, d" , 
,," I na ZaKla.e nanoi mho principu a chorvatského stát-
;dno s]'edinooení všech území, obydl:E:ných Slovinci. 

stát, prostý každého národní'h~ 
,,-.:na d~mokra~ickém základě pod žezlem 

v v dynas LEe a 2)e ze vsech sil budou vystupovati 
pro uskutecnení tohoto p'Jžadavku svého i'ednotného národa. 

S ÝoutG výhradou súčastní se podieplsainí prad padamentu. 
Vídeň, 30. května 1917. 

Dr K:lrcš~c~ Dr. A G v·v D K 
.. - . . r,~~orclC., f.. rek, Dr. SeEardič, Dr. Fr. 
jmkovič, Susteršič Spincle, Dr. Otakar Rybář, Dr. Vl. R~vnl'h'''r 
Fugcn Ja.re, Dr. Iv~ H d ~ -' , 
G h ni;':, Praní. Pišek, Ivan Roškar jes 
JOF!.~b.~ar! Michael Brenčič, Laginia, Dr. Karel Verstovš k F ' D' 

ť!, lJWlb~c, Dr, Benkovič, Jur,'í B;an:cÍni Dr. V. lvčevič D,. A 'f"rcQ~l'c' _po,rJ: .v;!· 
lor DlCms ~ P fl" P ., D T' , ,. ., c._ "vlC,C 
,.. c o a" fO, .j' /. enc, r._J~)sip Smodlll.ka,"laUič, los. Pogačnik: 

Dr. LOl". Pog,ó\cmk, Dr. Me1ko Cj'2grija. 

5. 

V téže schůzi říšské rady prohlásil poslanec dr, L a z a r § k i (započal 

Se zřetelem k státoprávním a národoplrávním prohlášením 
stran. . oznamuji slavnému sněmu, že polský 

kblb své st~nlOvlsk~ k medtu učiněný'ch deklarací a k polské 
oM.2!CIe ve vseohecnérn smyslu usnesení, jednomyslně učiněného 
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dne 28. května 1917 v ve 
vislého Polska ve vhodné chvíli bude p'recisovaH. *) 

v téže schůzi říšské Stapifíski 

s ním spojena i 2)emě Bukovina, kdysi 
r. 18.60, a to na základě říjnového 

únorového z r. 1861 toto 
a lodoměřské s 

toto 

deutscher 

41 
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České státní. právo, jímž mají býti milHony Němců v sudet-
, , ., o,, , v 'd 'h t 't 'h u'tvaru ZJemlcn protI sve VUl! vtesnany . o nove o s a nl o , 
pro 'tyto, nýbrž pro Němce všech zemí a všech stran 

pro vždy odbytou věd. 
Každý pokus zn'OvuoživenÍ českého stáního práva, jež přede

vším odporuje právu Němců v Čechách na ,n~rodní sebeurčení, 
il'ejsilnější 'Odp'Or všech Němců ve state. 

Také stát'OmávnÍ .snahy, které nezahaleně projevily se v pro-
11ášenÍ jihoslo;anských poslanců, narazí na rozhodný odpor všecll 
\Jěmcll Rak'Ouska. 

Odsuzujeme však co nej'Ostřeji, že tyto otázky byly přivedeny 
nyní, kdy svět'OVOU válkou byla prokázána nutnost silného, 

jedn'Otnéhc. státního oellm. 
Říšskt radě, jež j{~st povolána, aby spolupracovala o nové 

~;tavbě stá.tu ve smyslu jednoty a uzavřenosti, n,esmí býti vzat!: 
,ni čas ani síla pna sp:or, to němž jest prokázáno, že nikam 

:Iievede. 
Dnes více nežli kdykoli jindy musí se všecko státu p~(l

hditi. Mv Němd to činíme a lU'edáme se odvrátiti od této povm
'~Jsti ničím a nejméně státoprávními osv,ědčenÍmi dnes učiněnými. 

Pojmenování tříkrálová' deklaracel.1vyklo se dáva!i pr9jeyu, jenž 
předlo!en . a rpř!ijat v Ibyl shro!1}~ážd;ěním :ceských pos}ancu. sn,e~u vsecb 
zemí ceskýc'h Jalkol 1 rady nsske v Obecmm dome prazJk~m, d~e 6. 
ledna 1917; 's.hromáždění samotné, nazý.váno, bylo. ,,,gien~raln!m snemem 
českým".. (Podnět Ik této h'istoricke l??h~iSk~ mal:l1f<:st~clv',:y~el z Prahy 
oz kruh'Ů (rnimoposlanedk'ýic'b") Ve shromazdem ,.o:t1 )edmy r~ecmk '120 sl; F, 
Stanek líako předseda "e. Svazu". Shromazdem poslanCI rozchazeh se 

Z.!! ; l'h ' , La zpevu narOGl1iC pliSnl. 

Projev vídeňská vláda (Seidlerova).(l0Jl~čila zllP.lna, ta'kz~ vY. n~: 
rodě koloval jen jalko :rukopis. I podah cest! poslanCi na rade ~lssike 
nro tu konfiskaci 'i'nterpel<l!c~ 'pro shromáždění'. pak samo interpeloval! .zase 
;Joslanci němečtí. Interpelaidčeskou !ministers!ký předseda dr. S.eldler 
;:vdpověděl (22. ledna 1917) delší řečí, ze které buďtež otIštěny 
některé odstavcie: 

"Deklarace ze !dne30. května \) 917 nepoh:ťhovala ,~ev ske v rám~ 
konkretních 11stavnílch ustanovení a vJ'v~lala SI 9bzvla~te. potud !1el~ 
ostřejší důtku, že idoťkla ,se výs9~tních prav. tťhersk~ ~~vate k~r~ny. ~r~~ 
\'šak 'hrala výslovně 'Zřetel na zaJmy'dynastle a Icele nse, l?9J~lJa .sye ·cd,: 
\' imeZÍ'ch' státní j'ednoty ,třebas 'u,:olně~ěJ~í,:a za:~r~~lcm "o.nentaC'~ 

s podstatnou tendencí mela 'charakter, Jej..?: bylo . JeSLe uve~h v sou-
lad S dynastickými a p'atrioHc!k'~mi základními 'pojmy Rakouska., N~ 
potřebuíi teprve vytýkati, že nesouhlasím S názory v ní pronesenxml; 
ale mohl isem si bez újmy vší příkrosti zásadních odporů a nutnoso 

bezohledného zdůrazňování aspóí1 v ostatních indiferentních . 
rech pra'ktildk.é politiky ~nyslitina spolupráci mezi 'vládou a stranaml 
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stojícími na půdě ústavy na j"edné straně a mezi přívrženci oné dekla
race na straně druhé. 

Pražská resoluce vypadá jinak. .Má sice původ lýdiŽ národnostních 
proudech jako deklarace ze idne 30. května '1917, ale marně 'v ní hle
dáme i jen vzdálený souzvuk s tdynastidk:ou.a"celostátní příslušností. 
Politické myšlení, 'které se ~v ní projevuje, zdá se, že podlehlo sugges
d trl myšlénkového, sy~ta, s /J.,ímž nant;jvýš )Výs~edně ved.en;e ex}stenční 
Gvl ",:;::'yvaly. ResolUc:estavl se JakSI na mez1l1arodm stano' 
visko a sleduje své partikulární ;cíle :mezi Rakouskem a feho nepřátel~ 
jsouc hotova, aspoň při mírovém jednání, přijmouti mezinárodní pomoc. 
aby [dosáhla se strany :cizíích rstátův ·.uznání suverenity, od nich již, za 
jistou přijaté. Naši nepřátelé imohou':l resoluce vyčísti pro sebe po
':ibuzení, neupustili od zas ad, namířen}"rch proti jednotě našeho 
státu. Snaží se rušiti rénování našich jednatelů při mírovych vyiednává
deh, konaných, potírá mír, pokud nepřináší sebeurčení národů, 
a to právo sebeurčení ve [zvláštním i?myslu, pro vlastní účely násilně 
,·yloženém. Neboť nejen že ho má býti použito na sudetské země, 
tedy na území, jehož politická příslušnost podle veškerého vývoje věci 
nemůže býti otázkou války La míru, tohoto .práva má býti ještě použito 
k tomu, aby - proti stejnému právu německého národa - sudetským 
zemím se zrušením ,dosavadního státního svaikn, pojistilo úplnou ne
odvislost a suverenitn, ať při! Rakousk.u neho ne. Resoluce počítá 
tedy s eventualitou a s ,cestami k míru vedoucími, které nemají jiZ 
!lid společného s rakouskou myšlénkou. 

Jest jasné, 'Že resoluce iÍ:ím hrozí přej!íti na zcela nebezpečná pole 
aže připouští pojetí ve smyslu přímo \státu nepřátelském, který musil 
by .býti každým Ra'kušanem odmítnut, Ikaždou rakouskou vládou potírán 
',semí prostředky, po ruce jsoucími. Za to ručí pevné zakotveni státní 
myšlénkv v nejširších vrstvách obyvatelstva, v,ěrného císaři a říši, Z3 to 
ručí - zdůrazňufi to s výslovným zlmocněním - vůle nejvyššího činitele ve 

který povolává \vlády. 
Ale politika uplatňováná v onom smyslu byla by nejen zavrži· 

byla by i nepochopitelna; neboť provozovala by hru, kterou celý· 
svět pokládá již za Iztracenu. Dožadovala by se pomocné ruky, která 
by v:e jí nemohla 'podati, a učinila by krok do: prázdna, který by se mohl 
horce vymstíti. 

Bez vyhlídky na (dosažení ,svých vlastních -dlů mtUže tato politikfa 
míti nanejvýš ten účinek,~e válečně :štvavým 'živlům v nepřátelském! tá
boře P?skytn~ nového ,~g~itačníll~, ~l!atel}á!u, že naše .snahy, po d?saže

brzkeho mlru, obzvlaste nynelsl }ednam v Brestu Lltevs!,em bUé1e ru' 
šiti a fŽ{: !bude tak působiti, ne ovšem na rol'hodnutí války, nýbrž (přece 

na její prodloufžení. 
Vážení pánové! Usilurjemre p mír, o ičestný mír, který by nám a na

Slm věrným spojencum 'zaru!čoval na vš,echínyčasy bezpečné !bytí. Usi
lujemie o tento mír (Ir Iduchu spravedlnosti a smířlivosti,. avšak také s onou 
jednotou a pemostí, která !bude .Ukazovati [Odpůrcům (beznadějnost je, 
i kh násilnických úmyslův. Bvla [by to zajisté ne;nesiteb.á myšlénka, že hy 
tato hrozná válka měla býti prodlu'žována za tím účelem, aby progrram 
pražské· resoluae byl IP'řiveden (blíže ke svému uskutečnění. 

Vláda .lest daleko, aby s tendencemi oné resoluce stotožňovala celý 
úárod, k ,jehož velikému nadání, schopnosti a věrnosti k císaři a říši v dě
l inách často osvědčené má nejfvětší úctu a vůči jehož národně-kulturním 
~nah&m chová se s nejvřelejšími sympatiemi atd." 

ve sd-"ůzi říšské rady dne 29. ledna 1917. podal posL Staněkí 
lménem "Českého Syazu" návrh, ,a'by sněmovna této Seid'lerovy odpovědi 
nevzala na vědomi, protože neschV'alUje ;zásadně potlačování proj'evu 
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vůle celého národa, prohlásil mi"'"t,,,·dtV 
kterého vláda potlačila pra'zskou resolucí ze {lne 

22. le!dna, a nepotřebuje se 
. },ž.dycky jsem se snažil 
Kdyz Jsem resolucí tak ostře 
a utvořilo si 

jsem 
tato resoluce 

vládní zákaz tříkrálovou resoluci 'V,L~"','''''' odvolán. 
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našich neznamená nic jiného, nezH úplné zamítnutí 
sebeurčení náwdu. Trpce žalujeme, že národ náš byl 

zbaven své samostatnosti státoprávní i svého práva sebeurčení 
řády volebními vydán nad to menšiny 
centralistické Slovenská větev naše stala 

brutálnosti maďarské a neslýchaného násHnidví 
všechny zdánlivě konsti.tuční formy zůstává 

a v němž národové 
menšinou týráni a hubeni, od ko

takřka beze všeho zastoupení 
veřejných šiml a bez volnosti ve 
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\'e"dlivém i na rovnosti všeho svého občanstva 
\' hranicích histmických 2'!emÍ a sídel svých a své 

mohl k novém'J. velkému rozvoji 
'JGÍ.nosti a bratrství, přiznávaj'e v tomto státě národním menši-, 1; ; ~ - . 
:lam p na rovna prava 

v projíevu celkem pět 
ľ:lÍS4 
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Němci! svorně s Cechy domáhala se uznání 
Českého královstvL 
aby tato vlast byla roztržena, začfali 
německého teprve v poslední době v ýstředni ně
nár,octni nesnášeHvosti 11 pauovačnosti. Jsou L 

kteří dříve hlásali veřejně, že 
bránící semknutí všech Němců v jeden 

valné 
a ani 
statl = 
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proto 
jak svědcí soustavné pronásledování českých menSln. Již 

národ český nesvolí~ aby české menšiny, jež ve skutečnosti 
jsou většinami, byly zbaveny práv. 

5. Samostatná~ uměle země "DeutschbohIp'en" ihned 
:4 od svého vzniku rotpadala se v několik částí, (Zabaveno.) 

Německým hlasatelfim zvláštní provincie 
neběží však o tento nový zrfidný útvar. ~ystoupivše s ním 

po památné a slavné deklar[aci veškerého česk\ého 
3. ze ďne 6. ledna 1918, (Zabaveno.) staví požadavek jeho 

5. 

všenárodnímu našemu požadavku vlastního českého státu, 
'p0l11-0ci rakousko-uherských vlád zkřl
úsilí a nepřípustným v:ýkladem 

zmásti veřejné politické mínění (Za
jsme občanských práv německému oby

nikdy neupírali a ;lni v obnoveném 
nehodláme, máme veďle povinnosti 
slavnostně že všemi 

i v 

i 
že nedopustíme~ 
Cech' že české 

ne-

útok na celistvost své země. tak i v 
zachová samostatnému českému státu 

notnéa nťTO:<;Ui~f·C.UC. 

VPraze® dne 9. března 1918. 

Výkonný výbor s ké st:á top r li vn í rl e II o k r' a c i e. 

... a potomníhio (dlvousetletého nejhrubšího útisku se 
Vídně vše nivelisujíd a .ranS!!)Al:l, 
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2 .... , které nejsouce schopny samostatného života hospodářského 
a kulturního usnadňovaly by jen nástup cizích vojsk do vnitra Cech. 

3. . .. , která sla veškerýiUl světem, 
4. . .. , i mimo monarchii. 
5 .... na pamět uvádějíce historickou :skutečnost, ze německý impe

rialismus dovedl odníti ceské koruně ve století 17. obojí Lužici .a ve 
stol. 18. dnešní Pruské Slezsko ,a Kladsko, české hory však že to byly, 
které další jel,,:' postup ~.iždycky ,zastavily, tJfed. touž světovou vefei
ROSti spolu .•. 

10. 

Národn! přísaha ze dne 13. dubna HUS.; 

Dne 13. dubna 1918 ,byla .ye Smetanově síni Obecního domu praž
ského velikolepá manifestace. (podnět k ní dán byl opět z kruhfi mi
miposlanecký;ch). Přijeli nejen jihoslovanští poslanci z Cislajtanie, ný
brž i iz Chorvatska a ;učinili projevy; mluvili 'z nich posl. Korošec 
a dr. Pavelič (ze Záhřeba). Národní přísahu přečetl Al. Jirásek. Z če
ských politiků mluvili Staněk, Dr. Kramář, Hacbermann a Klofáč. Ma
nifestace z 13. Idubna Ihylaodpovědí na útoky býv. min. zahraničního 
hr. Czernina, jenž dne 2, dubna p'řed několika vídeňskými konšely, 
schválně k tomu lS.ezvanými, mluvil o vdezrádné politice českých po
litiků, nazval Masaryka !bídným a ubohým a snažil se konstruovati propast 
mezi nimi a českým národejl11. který si prý zachoval starou věrnost .•. 
Druhý den po této manifestaci hr. Czernin podal žádost o propuštění; 
žádost byla p'řijata. Příležitosti ,návštěvy jihoslovanských poslanoů bylo 
použito k několika Idůvěrným konferencím. 

Národu československému! 

Nesmírná válka celého sv,ěta dostupuje svého VTicholu. V bOtU 
a hlÍlzách stojí nepřehledné zástupy mužfia žen československých. 

V potocích tryskala a tryská na boji'štích !crev československá. 
(Zabaveno:) l. 

Nepodlomen, (Utrpením zooelen vHil a věří národ náš, že 
z !bouří sv,ětové války vyk"vete ,na konec také nový lepší 
život ,a že touhy jeho všelidské posv;ěceny budou mírem všeobec
ným, 'jenž lidstvo na vlěky ochrání od opakiování katastrofy d!nešni. 

Nechtěli ijsme a nechoeme, nežili žíti životem svobodným a 
samostatným, spravovati osudy své (Zabaveno.) la bucliovlati ne- 2. 
poutáni a V10lni bytí svoje, jak :0 to usiluje každý uv,Momělý 
národ po všem kulturním sViětě. To ,je pdvo naše nejiposvátnější, 
právo národní, (Zabaveno.) právo dárod'a, Ijenž má zásluhy o kul- 3. 
turu svétovou a jenž svou vzdělaností, svými :silami mravním& 
a svým rozvojem hospodářským s hrdiOstí se postavil vlastní 
prací svou do prvé řady demokratických národů svHa. 

Taková lje jednotná a svorná vi'de ntároda! 
(Zabaveno.) 4. 
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Národe \Č!esiroslovenský! 

Shromáždili jsme se zde, jako povolaní zástupoové Tvoji, 
5. abychom (Zabaveno.) manifestovali, že všechen národ, sjedno§ 

cen tak, jak toho dějiny Tvoje nejsou pamětníky, stojí jako žulová 
hradba za všfm Hm, 00 Tvoje (p'0selstvo 'V památných svých 
a historických deklaracích zjevilo. Tak zde stojíme! 

A v :pevné, nezlomné důvěře 'V konocné vítězství nefsvě.., 
tějších prá,: svých, v důvěře 'Ve vítězství spravedlnosti, ve vítěz~ 
ství práva nad násilím, svobody nad plOmbou, demokracie nad 
výsadami a p'ravdy nad klamem, ve velikém 'rozhraní dějin svě
tových z v e cl á m ,e r ue ,e s vé, a !při drahé památce předkri, 
před očima vzkříšeného národa, a nad ht10by padlých v mohutném 
souzvuku všech duší svých s 1 i bu j 'e m e ídnes a pro všechnu 
h!udouc:nost: 

Zůstaneme, k!díe ljsme stanuli! V,ěrni v práci, věrni v z~pase, 
v,ěrni v utrpení, věrni až do hrobu! 

Vyb'v.ám e, dokud nezvítězím e! 
Vytrváme, .až p'0zdravíme samostatnost svého národ~! Zdráv 

buď, národe /československý! Zůstávej ratolestí rostoucí, .přijdlž 
TVllj čas! 

Rostiž ,a vzkvétej ve vlastech Svých a ve velké 
hr.,;',.:,,'I; rodině národů světa pro !štěstí Svoje i pro blaho ,příštího 
osvohození lidstva! 

1. .. , Nespočítané hroby mrtvých jsou památníky ztrát národa če
skoslovenského. Bědy bez mezí ;a konců !kosí 'životy lidu a úzkostné zraky 
matek hledí v 'zoufalství na IUs'ÝLchající generace mládeže československé: 
Všechny bezměrné tyto oběti byly na nás uvaleny válkou, které .isme ne
chtěli a za kterou nejsme odpovědní. 

2. ..' pod vlastní svrchovanosti •.. 
3. ... i mezinárodní .... 
4. . Na tomto odhódlání netmění ničeho ani zlovolně rozněco-

vané v národech sousednkh, ani zneužité slzy nevinných matek 
a ani zvyšovaná soustava Iyyhlaďovovací ~vůči všem jeho vrstvám. 
A jsou marny všechny pokusy národ rozraziti nebo jeho pevnost pod
lomiti hrozbami. 

5 .... nahoru i dolů 

11. 

z roku 1918. 
Ná den 1. května 1918. svolala sociální demOkracie v Lipi. sv. Mikuláši 

schůzi spolu s měšťanskými stranami a na té za přítomnosti několika tisíclÍ. 
přijat byl projev, který jest prvým podobným projevem a radostným přiznáním 
a ll: jehož politickému jádru sepřihlašova!a veškera veřejnost slovenská. 

"Už styri roky zúria!ca vojna svetová vyžiadala si od všetkých 
nánodov sveta, medzi nimi ~ od uhofskfej vdvi Oeskoslovenské:hio 
kmlena diosial' neslýchaných obetí na majetkoch, krvi i Žívotoch. 
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Tieto nesmierne ohete sme snášali v tom pevedomí Žie bojujem.e 
za vec spravedlivú a svatú: za najvačšie· maj,etky l'ddstva za mv
nakú slobodu všetkých bojujúckh tried i národov rakú~ko-uhor
skej monarchie. 

A:však . s l'útosťou konštatujeme, že v týchto nádejách sme 
sa ~klamali, leho sme.r politiky úradmej, zahraničnej i vnútornej 
b~r~e 'r~a c~st~o~, l~~~t!.d'emokra~ickou ,a, 'berajšie .vlády používajti 
vselky,-~wedva,eLu}'~11 a.protIl'rurlovych prostnedkov, aby naj
va~~I!U ,tarC!1U ,svretoveJ vOjny snášajúce široké masy l'udu o za
sluzel1·e prava a sIohody pdpravily. 

Proti tomlUto zavádzanÍu a úskočnému pokračovaniu rerajškh 
vlád dórazne p'rotesiujeme a žiadame: 

. ./ ~ ahy~ sa ,:lád~ chyt.i!y, každej prHežitosii Hzav.-eť mier spra
v
1Cd.l:) ,a lrvaly, zaKlada] UCl sa na podivom dešenÍ všetkých -za
hra:llCl1y~h a v~útOiY'no-politických otázok - miler, ktorý zabráni 
v~plan'7tw novych válok a prinesie žiadaný pokoj a slobodu všet
kym narodom Eu.ropy; 

, .?·v_a~o. priro?ZJený, následok nílb~ej. slohody žiadame bezpod
,meu,eclle:J~,:anl~ p~ a:ra na sebeufceme :všetkých národov nie 
len za hramcw'ml naseJ manalfchie, ale i národov Rakúsko-Uhor-

teda i uhorskej veiví oeskosloV1enského národa; 

~.~~ia~~'m<e, ah~ vpl~v v zákonodarsiv;e bol zabezpečený každé
m~l .du-"pelemuohcanoVI Uhorska, bez rozdielu na národnosť ,a 
:nedu .a všeobecným vollebným právom - ďaíej žiadame 
~iby ~~ _~!pov.ani,e. n~~el'~m ú:emi k;-ajiny prevádzal0 taj ne, \~ 
:~fY :ZlÍre!~~lyal1!e ~?Cl .Jaky:hko!~vek ~radných medzítok (osob);. 
,dm ~ kazae podp,~came a L:eronzovame ViQli60v bolo prisne stí. 
hané -. a TJr'Ot'e~'cpn.emle plrot! v'Tne ~n' < k 'h 1 b 'h ,-

e " _ - .e".,., " ., .J' SIC IU ca e o vo"e ne ,0 zak'Ona 
ma zabezpečiť nadvládu tdedy nad triedami, národa nad 

ll. žiaaame úplnú slobodu tlaóe a slova a 
. L ' 
',om~, ~uy verejná milenka občanov pomiooou cenzúry 
'.Rlna nI1elen vvdávaní at", 1 1J"'; rlove-.""ky~cl1 v ~ .J, ' ... '- ! " .... ..., 'ú>:! 1 -caso-
pI,SOY, ď.a.lej p~roti. zbytoČi1ému tMorstvu našej vl ády, ktorá taJ'-
'l'mI! TI r"'a"'enrom' haf' .' oL v • 
; J .v.'dL ,''-'' , <ú < -,I pnslup' casoplsoV nielen z ďal,ekého za-
nramcla, ai!e 1 ZlO sús;ednéhiO Rakúska; 

. ,5. kOflečn~ žiadame; aby sa vláda plOstar,al:a '0 to, že by svetovú 
VOlhél. ~ep'~vaz~v~lo TI!e,kd~ko l'udi za dobrý obchod' na úkor 
illemaJetny<ch tnea, Hore su dnes nut,ené hladiovať a nahé chodiť 
le":; , l~h~ j,~dnotIivd slobodn!e móžu potraviny a odev skrý
var pre valecny zIsk; 

6. žiadamle, aby sa osmihodinová praoo:v'ná dlOba zákonom 
zebeZpeči la. 
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Žiajdam!e rovn.osť V.o všetkoffi niden na bojištia.ch, kde iidr~ 
.o život, ale i za bojišťiami! Nedr žije všeobe.cné volebné právo! 
Nei(~h žije svetový mier! Nech žije r.ovn.osť a sl.oboda národov 1" 

12, 

SpolečnS- projev zástupců potlačených národů 
ze dn(~ . lwětna 19~ 

JJ p!říliežit-osti jubilejních s;aVln:os,tí dhcadElních sj,eli se do Prahy 
G,p!ětně i politikové: pooet p:olitiktl jihio:óova:nských wzšířen byl naproti 
tlub:nu .o ploUtiky z Bosny, dostavili Se však tentokráte i po:itikové polští 
(náródl11Í demokraté a lidovci). Vedle lněko:ika důvěrných' porad šir
ších i užších hyl,a llspoHdána dn,e 17. květil1.a v ObeC'11ím domě mani. 
festa·ční schůze zástupcův utlaóovaJnjch l11árodů monarchie rakousko-uher
ské; promluvili na nf Iviedje politiklů českých, jihoslovalI1ských a polských. 
také politik italský (Cond, iJ11tstop'ř,edseda vídeňské rady říšské, kte
rému byLo za tu vytnpieti hogně p'řiko'ří i lS'e strany samiého císaře). Proj'ev 
11,a s{::hiúzi přijatý hyl oelnlSUWU úpilné ptort:l;ačen. 

Představitelé národů, "účastněných na slavn'Ostech Národního 
dťvadla v PraniC, národu, kteří od staletí trp'í P'Od útlakem cizí 
nadvlády, shromáždiHse 17. května 1918 a sjedn'Otili se v jedno
myslné vUH učiniti vŠ1e, co je v jejich silách, aby národové j1ejich 
došli v tét'O strašlivé vák-e svéhJo osvohozenÍ a povstali na základě 
práva sebteuroení k novému svobodnému životu ve vlastnkh samo
statných státech. 

J sou za jednJ v přesvédóení, že l,epší budoucn'Ost národů 
našitch bud!e zal:Jžena a trvale zabezpečena ly pevných základech 
svět'Ové ,d!emIJkra>c:ie, v 'Opravdové a svrchované UdJovládé v náro
de1cha ve všeobecném svazku národu, autoritou rozhodčí mocí 
n<lJdaném. 

Odmítají co l1lejdurazněji všechny smloruvystátní, nepotvr
ze.m~ svrchovanou vUH nár'Odu. JSiQU přesv.ěd6eni, že mír, po němž 
touží se všemi losta~ními demokratickými st'ranami a národy světa, 
mU2Je býti spravedlivým a trvalým jenom tenkráte, zbaví-li svět 
navlády národa nad: národem v dndní dohě nesnesitelné a umož
ní-li, aby na .obranu tp'Ďed hrůzami imperialismu upra
vili své soužití na základě rovných práv a svobodné dohody od 
nár'Oda k národu. A jsou odhodláni ,obětovati solidárně všechnu 
činnost svou 'v 'pĎesvědiSení, :že v těcht'O osudových dobách jejích 
národů poěvněstáti musí druh za druha,;be lvítězství jednoho ?;na
mená taroé vítězství .ostatních a že vdkera tato práce není jenom 
ve službách našich národů, nýbrž dě}e se i v zájmu všelidském 
a podepírá úsilí vší dvilisaoe, aby lidstvo po zkušenostech této 
hezpříkladné války trvale a navMy :přešlo ze stavu odvěkého rnlezÍ
národního násilí a vraždění do nové víeliké éry vlády mezinárod
ního práva 'sbratř,ení rovnoprávných národů, občanské rovnosti 
a skutečné lidsk.osti. 
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13 . 

Národn! výbor. 
. Roku 1916, v měsíci lis.topadu utvořen by! Cesky' Sv- a" ~ k 
,.,iOIlitiku v,e Vídin' N ' d' V''' z pro ces cou v . ' . la· ,;,,3 r o n I y h o. r" pl'O v'edení v. k ' rťky 
Mma; . p'n/l?tn~ Idea org~n~satOlfŮ byla přenésti těžiště Č:~ké P'Ol!,A. :1t PrVhJl~ ,a~?p Ohobv "Ceslky ~v'az" hy] jen vykooavratelem vu~e PNIr~,l 
'~~ v. J oru - l' '~ .ol<ove utva'ry predstoupily p'řect veřeJ'nost tl'm""o 
st'~Lecnym pr·ovo a!ntm: 'C' 
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Č.eskoslov.a,nsk,á straina agrárrní: Amt. Svehla, Frant. Do
stál IUDr. Ka,rel Viškovský, Fr. Staněk, Framt. Udržal, Kuneš Sonn-

,- Z" tag, Frant. tK~l.. 
.c.e iS k o s 10 11 a fl s k á s o ci á hl ,ě-d e m o k r a ti c k li str a n a rl ě l

n ic k á: A,mt. N-ě:me'c, Vlast. Tuzar. Dr. Bohumír Smeral. 
Národní strana sv,obod1omyslná: Ing. B. Bečka, j. E. 

ffaiUt. Fiedler, Jindřich G. Ma,štálka, Dr. Z. Tobo!ka. 
S ft r ,a ln a In.á r'O d IU í: JUDr. Kanel Mattuš. 
Str .a;n,a illá fO d n ě-so c i á 1.n í: Dr. Ot·okar Hiibschmann, Václav 

Rejmon. 
čleská spiojená strail1 a katolická: Prof. Dr. J. Ku,dát. 
Lidová strana pokro ková illa Moravě: Dr. Ad. Stránský. 
Českoslovanská: st ranakřesťansko-s,ociální: Prof. Dr. 

I. Šrámek, pHsedící zemlSkéh,o výboru. 
M,or.avská strana katolicko1Uár,odní: Dr. M: Hruban. 
A,ni , .. Oeský Svaz", alní "Národní. Výbor" . z r. 1916 nesoustřiedi! 

všech posLancův <ll stmn; strana stá:toplráVině pokJ."lolwvá (svým zástup'
aem driem ,lunL Hajnemi) a pia té óeská skana pokrok,ová (svým zá
stupoem drem Přem. Šámalrem) plodpisy n,a pn'ov1oláiní odepřely; po
s1wnci státro,právlné poiuokroví (Kali:na a Prunar) přistoupili v "českému 
Svazu" tep'rve utvlofením "StátiQpr,h~níhto Kluhu" 'na radě říšské. 

Roku 1918 po dlouhých vyjednáváních, když se byla ďřh'e utvořila Česká 
státoprávní demok'aJ::, ut\'otil ,:'" nově "Národní výbor"; byl obeslán všemi 
stranami (až na sodálně demokratickou stranu ce!1tra\isticlwu) na základě 
t" zv. klice, jemuž základem byly volby do říšské rady r. 1911. Přes proteST 
Ceské státoprávní demokracie .'\ proti ní uznaly oSliHql strany i zlomek 
bývalé české strany pokrokové, k:erá spohmtvorivši Ceskou státoprávní 
demokr::u:íi, j:!ko strana ('xisi"ovatL 

Ná r IQ d >ll .č e s k o s loven '3 k é mll! 

Z rozhodnutí politických stran, představujících jedn.otnou po
litickou vi tli všeho národa našeh.o, vstupuje dnes v živ.ot N á r.o d
ní výbor československý. 

Bezměrná tíha doby a spolocná staJ:lOst o další .osudy národa 
našeho spojila nás ve spolocný orgán všenár.odnÍ. 

P.oslání Národního výboru í~esk.oslov,enskéllO jest dáno pří
kazem této doby: V s.oustavné práci shr.omažď.ovati, pořádati a 
vésti všechny veliké duševní, morální a hmotné síly v národě 
k ld!osažení toho, co i'est nejsv,ětějším, nezadatelným právem 'kaž
dého národa a 00 nemúŽie a nebude odpírán.o také národu našemu: 
právo sebeur\Čení v samostatném, demokratickém 
st,átě čleskoslovenslkém s vlastní spráV'.ou ve vlast
ním dtOEliě a 'plOd: vlastni svrchovan1ostí. 

Ná110dní výbor č'hce býti tlumočníkem této skutečné vúle mi
rúda a vykionavatelem všech spol~ných, historických prohlášeni 
jeho po sdstv a, vyvrcholených ve slavném slibu dne 13. dubna 1918, 

Práce naše nebude snadná ani lehká. Velikým protivenstvím 
bude nám ještě projíti a Neliké z~oušky 'hude nám 'ještě podstoupiti 
Ale žádné svízele nejsou sto ,aby mohly postup národa zastaviti. 
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V plné vzájemné dohodě s poselstvím naším a se VSlm 'kulturním 
II hospo~ář~kým. ~vět;mvvče,ským ~ude i~árodní výbor českoslo
Vlensky ",erne plmh pretezke a nevyslovne zodpovědné úkol.y své, 
aby před sv,Momím náwd'a a ijeho dějinami mohl.o býti dle pravdy 

. vysl.oveno,že jsme pro budoucnost n~oda našeho vykonali vše 
00 bylo v lidských našich silách. ' 

BezlJříkl::.dné období dějin světových. nechť najde proto na 
místech svých všechny muže a ženy národa českosl.ovenského, 
odhodlané ke každé vzájemné pomoc~proďchnuté duchem bratrství 
ve Višem utrpení dnešních strašných idnú a ,připnvené k!.': všem .obě
tem, jež společná věc národa nám uloží. 

, My y!m.e,že ~a Ná~o?ním ~ý?.orem československým st.ojí celý 
narrod ll1as ja1w ]ednohta ooelova hradba. A prodchnutí radosti 
nad velikým p,oHtickým či,nem, jímž byl Národní výbo,r vyvolán 
k životu a práci, plní /dúvrěry ve vítězství vrěci naší s,poloci1é 'Obra.., 
cÍm:e se dnes lť celémlU H~árodu oeskoslovenskému s vroucí ~zvou, 
aby podepřel !práci naši všemi svými silami, aby poslušen byl všed> 
příkazfi společné kážně a [pevně i odhodlaně išel za tím, 00 ~1est 
cílem naším společným. ' 

Buď pozdraven, drahý ná110dle náš'! Svou sHou jsi ,povstal (z 
hrobu staletí, - svou silou staneš na ISviětle světa v kruhu svobod
ných národfi budoucího osvobozeného a ~.ulturnÍho lidstva'! 

P ř ft d s e rl:ll i iC t voN ,á r o tl. ni h.o v Ý bor II : 

Dr. Kanel Kr a m iá ř, pfedsetl.'a. Antontn S v e h I a, místop'ředseda. 
V,ádav K 10 fáč, Dr. František S o u k u p, jednateL 

Členové N,árodního výboru: 

RlUdolf Bechyně (Prostějov), Dr. Ja,r. Brab'ec, Dr. jar. Bu
dínský (Brno), Ervín červinka (Mod'řany), Cyril Dušek, 
Dr. Antonín H ,a j ll, Antonín Ham p 1, Gustav H a ber man 
(PI~ň), Dr. J.an Herben, prof. ďr. Cyril Horáček, Dr. 
MOrIC H rlUlb au (Olomouc), AlOris 1 ir ásek, Mons. prof. dr. 
Fmnt. Kordač, F. V. Krejčí, prof. dr. Frant. Krejčí, J. 
S. Ma iC h a r, prof. dr. Frant. Mti r IeŠ, Dr. Alf. Me i s s TI e r, Anto
uLn Němec, Adiolf Prokůpek, Dr. Alois Rašín, Dr. J.osef 
Scheiner, J,an Slavíček, Kuneš SlOnntag (Brno), prof. 
dr .. Ofokar Sr dí n k 'O, Frant. S ~ a II ,ěk, Jiří S tř í br n ý, Josef 
S tl Vln, Mons. prof. dr. Jan Sr ia me k (Bmo), Vlastimil T II S a r 
(Vídeň)., Frant. U rl rž a 1, Kan!l Van ,ě k '(Bmo), Dr. Isidtor Z a-

h r a dn ík, Frant. Z i k a (Opava). 





F. MAREŠ: 

Spravedlnost základ státu. 
(.Národni Listy" CílO. 39. ze dne 17. února 1918.) 

Národ, dosplělý k sebevědomí, jafuožto osoba chce vládnouti 
svými pmstřledky k,e svým ú6elům, choe míti svůj stát a svou 
vládu. Prvním účelem j,est vypěstovati víastní nárDdní osobit0sft 
lC nejvyšší jlejí tvořivosti. To však není úoelemposlerlním, nýbrž 
práV1ě plfiOstředkiem ke tV'oření hodnot, cenných všem lidem. Národ 
ja!I{iO osoba má konati dílo nadosobní hodnoty, kterým by přispěl 
ke sjednocení myslí !ll všdidsk,ou harmonii. Není harmonie o jie
diném hlase; čím četnější a rozmanitější hlasy splývají v jednotu, 
tím nádhernější jlest ha'fmonÍ1e. PfíOto má každý národ pěstovati 
s vlu j hlas, svou zvláštní osobitost, aby zvelebil vš,eHdskou 
harmonii. 

ži\<lot na zemi vt,ělil se ve hmotu-energiii a usiluje podříditi 
hmiotnéděje plOřádku. Pořádek odp!ovídá idei, duchlOvemu 
ř .ádu. Lidské 'védě ní jest usplOřád.ané podl1e ideí, i vědění 10 

hm1otnýchdějích. Tyto probíhají sire po určité zákonitosti, ale 
podléhají všelikým n á hlO rl ám, jako útvary p'ísku na poušti. 
Pr,avidelný, gleometri:cký útvar v tomto písku znamená stopu rl u
e ho v é fl:) řád tl, ktterý tu přdei pouští. 

ú:klOl pozemského života, zavésti duchový řád dio hmotných 
dějů ,a ohmeziti náhody, jest těžký, ale život neustává v úsilí 
prlOvádět jiej; neboť vzdát se hlO znamienalo by ll'ezdair života 
na Zlemi. úklOl j,est přetHký, neboť hmotná náhoda vládne nad 
s,amými počátky. tělesného života. Veliká náhoda dává vzniknouti 
určitému jednotlhncí, odepkajícži'Vot velikému množství jiných 
stlejn,ě možných. Nahodile seskupují s,e tHesnÍ vlohy KaždéhlO 
jednotliV'oe, nahodilé jsou ůKlOl:nosti, dio kterých se narodí a 
bnutální náhody ruší pořádek jehů dalšího žhlíota; a k,onečně smrt 
sama jest bnutální náhodou. POZJemský život j1est spřdení ducho
vého s těl,esl1tl:n, řádu s náhodami, kterýmž spřežením život tip'i; 
a proto neustane usilovat .o tlO, aby Opfa'll,oval v tlOmto životě du
chový řád. 

/ 
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Tělesní vývoj smeruJe k utváření jednotHvců co ne]VICe roz
lišených. Přírodní pud k individualisad nabádá odlišovat se od 
jiných, dodávat si zvláštního vzhledu, imponovat jiným, povýšit 
se nad né ,a podrobit si je. Tento pHrodní pud sebezadtiYvání 
zdá se jediný:Ín cílem života, IU zvíř.at aspoň. Avšak člověk ví 
{) smrti a z té můre poznatf,že dl života jest nadindividuální. 
U člověka pud sebezach~vání jest podřízen pudu společenskému; 
neboť člověk nienÍ možný jako osamocený Jednotlhnec; múhl po
\'5tat a vyvinout sle jen ve spol,ečnosti; je bezbranný :a pomúci 
P1otřebný. U čIověka přirozený egúism ,rozšiřuje se v altru~sm. 
!(aždý má p:ěstovati sebe v zájmu všech, má milovati bli:žnÍ jakú 
sebe. člov,ěk není vyzbrúj,en Zluny ia 'drápy jakú šelma, krvavý 
záp,asmení lidská věc. Líd s ký živút ]oe neviirÍný jen na základě 
vzájlemnosti, jen ve společnosti podle duchového řádu. Lidská 
řeč je tu hl.avním nástrojem, zřízeným 2le spřerení (!uchov.ého 
s těltesním .. S I o vo spojuje duchově všechny lidi, bývalé i budoucí; 
jím trvají dějiny" v přítomnosti, jím zachovává se a roste vědění. 
T,ělesné rozlišuje se Hdská řeč v rozmanité jazyky; duCh9Vě 
jest jedna, odpovídající jednomu duchovému řádu p'latnému všem 
~idem. Tiělesní V)rvoj tvoří rúzdíly podle všelikých náhod'. Duchový 
řád však vyrovnává a sjednoooje. Jeden jest řád lidského myšlení, 
jeden rozum a jedna logika; a jeden řád lidského dtění, jedna 
ethika. Je-li p 10 k r o k v lidské společnosti? Obmezila již znatelně 
brutální náhody duchovým řádem? ~ofuroku ovšem není ve zI,ep
šeníd!uchového řádu: ten trvá n,ezávísle na lidském pachtění; 
nejsme m o u d he j š í, než byli staří. Ale brutální náhody jsou 
značlliě 'obmezeny a duchový řád uveden v platnost. Nen.i otroctví, 
111epálí s'e čaroděj ni-oe, není s'Ou'dního mučení. Záp!as duchového 
řádu s brutálliími náhodami jest velmi těž'ký a zdlouhavý a vítěz
ství řádu není možné bez velkého utrpení. 

Pozemský život nemůže !být zařízen čistě p'Odle duchového 
řádu, neboť je ztížen tělesností, podléhající náhodám. Těl,esnost 
má potřeby, k jejichž opatření třeba práoe. Práce třeba rozděliti, 
,ryt,nořiti zvláštní >Orgány s,e zvláštní výkDnností. Lidská spolecnosft 
;-ozlišila s,e pHrodním v)rvojlem V kasty, stavy, třídy, plOdle rodo
vých nahodilostí. Tyto přirDzené ,ro7!díly a nerovnlOsti mezi lidmi 
mají býti diUchov)"ll1 řádem obmezeny na nezbytnou míru, pod
míněno,u tělesu,ostí. Všichni lidé jsou si rovni podle duchového 
řádu, pokud jej uznávají a zachovávají. Mimo p r 'á ci, uezbytnou 
potřehám tělesnosti, každý dělník jest 10 s o b a, člen dUléhov:ého 
řádu, Vie kterém jsou si všichni rovni d.ů s t'0 j n tO stí, zcela roz
díln'Ou od nahodilé uroZJel1Josti. Zevnější lodznaky, ukazující ma 
UlerQvnQst lidí pDdle tělesní'ch nahodilostí, [p!ozbývají významu. 
Kabát již nedělá člověka. Duchový rozvoj sp':::J!ečnosti pozná se 
po;dle vážnosti, s jakou ooeňuje rozdíly mezi lidmi a jejich ze
vnější od2naky: jaké vážnosti se v ní těší uniforma. 
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Uváděti v platnlOst duchový řád v lidské společnosti, obme-
7!ov,ati bnutální náhody, vyrovnávati nahodilé rozdíly a nerov
nosti, jest konati spravedln'0st. Du'chcvj řád není jen 
llommový, nýbrž též citDVÝ. Spravedlnost nemá jej odměřovat <l 

,odvažovat podlie rozumu, vylučují:c VŠEchen cit; tak způsobovala 
by nové křivdy. Ideál sprav'edlnosti, f"p,ravedlnost b <O Ž s k á je 
'i:td y :S mil 'O S r d le 11 s tví m. Není splravedlnosti bez sou
citu a sympatie. Spravedlivý v c í t í se v mysl druhého a nalezne 
oestu k IOspravedlňění a usmíňení; a to jest cílem spravedlnosti, 
ne trie st. 

Do br é jest, 'OD jest podle duchového řádu a v sOlihlase se 
vŠJelidskou harmonií. Z lé, 'co 'fuší tuto harmonii, Zlé jest S,Q
b e ICt v í, spatřující ve své inidividualitě ploslednÍ účel, požadu
jící a vymáhající loběti ,od jiných, ale samo neobětujíd nic pro 
jiné. Zlý J1est k lam individuali:;mu, j1ehlož ani smrt nenapravÍ, 
poněvadž vidí umírat jen jiné a na seb>e smrti nlevzta hti}e. Tento 
k: 1 a m n Ý individuaHsm osobuje si p r á va a nutí jiné zachovávat 
je na vlastní Uk!or. P r á '1''0 lm o ci, zaloŽJené na tHesnosti a bru
tální síle pmti duchovému řádu, nezavazuje nikoho mravně.; p:roto 
Hlen.Í zrady na něm, ana zrada předp'okládá mravní záv,aznost. 
Avšak: práviO Ii1KKÍ, založeno jsouc na náhodách, brutální těles
nosti, má vratký základ. Na silného ozbrojenoe přijde silnější, 
p,odle :evangdia. 

Dobré právo je, co jsou všichni mravně zavázáni zachio
vávati v.ůči j,ednollilu kaMému, třebas i toho nepohdovaI. JehlO 
základ1em j1est duchový řád, povznesený 'nad náhody tělesnosti. 
Dobré pdvo nemůŽ!e býti zničeno žádnou moci ,a potlačené dojde 
platmosti neustálSrm úsilím života podříditi bmtální náhody ,ďucho
vému řádu. Dobré práv:::J můŽ!e zaniknouti jen se životem a }eh; 
zánik znamlenal by nezdar žiV1:)ta vúhec. 

žádný jednotlivec ani národ neobstojí 10 s a mlO cen ý. A př,eoe 
i námd může býti sVleden k la m e m individualismu, že sebe p<> 
kládá za nejl,epšiho, povyšuje se nade všechny a má za sv.é 
prá\"O podrobit si je. K tomn svádí zvl áště (š t ě stí b r u:t á 1 II í 'C h 
,1 á hiOd. Náwdní sobectví, "chauvinism" není láska, nýbrž pýcha, 
nevidí vlastních vad, jimiž j1e zatíŽJen všechen ŽÍ'vot a neusiluje 
o zdokonalování. Sohecký nadonál máží' všechny jiné národy a 
diví Sle, Ž!e není IU nich oblíben, vykládaje si 'to jejich závistí, 
RJuší zlým zlo zvukem všelidskou harm;onii, iOO·Ž se stane na konec 
všem nlesnesitdným, takŽJe brutálnímu sobci nezbude než vrátE 
se kajicnědio lidské ohoe a podřídit se duchovému řádu. 

Č1eský národ vyvinul s!e u význačnou lindividualitu, ,ale přec 
se neprohřešil sobectvím: nep,řál'O mu št·ěstí brutálních 
n á h lG d. Jsa stálle tísněn touto nepřízní, piOmal záhy vysokou 
hloduotu vŠlelidsfué harmon.ie, zalorené na duchovém řádu. Král 
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zVlOlenÝ z jeho středu usilovalo mezinárodní spol lečen
ství "na zák I a'ďě spr a veď 1 n o s ti v době, kdy toho jiní 
ještě nemohli pochopiiti. Národ, který téměř obětoval svou osobi:
tost nadosobním účelům, má dobré právo zvelebovati 
':uto osobitost svými prostředky po své VŮíi. DtO b r é p r á vo 
!~ezanikne,do~ud inezanikne ž i vo t a jieho úsilí, přivésti ku 'plat
!lIQsti duchový řád. Nechť dopadnou jakkoli náhody brutálních 
mod, r:lZbouřených klamem individualismu, života nezahubí, nýbrž 
vyvedou jej z t,ěchto klamů a obrodí jehousi1í o duchový řád. 

Český národ má d 10 b Ir é p r á vo ná svůj stát a svou vládu. 
První má, druhé mu bylo vzab. Pradávnýoeský stát nebyl za
ložen mJ'cí la násilím, riýbd tvořivou činn·ostí. }eho území ,.tVlOřÍ 
z,eměpisný a hospodářský oelek. V tomto státě usazovali se 
i Němci dobrovolně; byli přijímáni jako kulturní p1omocníci a 
popř.ávány jim i jejich zvláštní práva. Ale Němci, jak poznamenal 
lim, uV1edouce zlý obyčíej, nechtí nikoHv ustoupiti, řkouce: 1st 
'L1:l1ze rech, 'totiž: to j1est 1}aše práV'o. Voeské povaze {není osobovat 
si právo nad jinými a vynucovat je mocí a 'násilím. Oeská mysl 
)brátila se záhy ku pr a vd é a otázka, sluší-li pravdy hájiti 
násiíím, jest ryZle číeská. český stát nebyl nikdy vyvrácen cizí 
mod .a sami jeho němečtí obyvatelé hájili }eho pr'áv. Na straně 
por.ažených na Bílé Hoře stál Mates Thurn, na stran,ě vítězově 
Vilém Slavata. žádný český' panovník !fi'ezrušn českého státu a 
6eský národ se ho nikdy nevzdal. Stát ten hyl lumlčen vládami, 
které si přisvojili příslušnki jiných zemí. 

Obnova oeského státu přinesla by velké hospodářské výhody 
:éž německým obyvatelům, což mlčky jistě sami uzdávají. 
Ale nechávají za sebe mluviti Iíd,em rozvášněným národním 'chau-

kteří ~hn)Zí obnovu oeského státu i 
ač by bylo na škodu 

německému db~'v~ti~lstv~. v , ~důvod předstírají, 
bylo nasllne pooesťovano. 

však národnostní pýcha, kter á nevidí 
vlastního netdafiU. Jakby mohli Čechové násilně plrovésti, čeh:o 
Němci . nedovedli ? Ne" Čechové nebudou op,ak'ovati nezdařených 
plOkusu, j1ejkhž !pioH'nikánÍ ani nlenÍ v jejich· povaze. Za to však 
mohli !by se Němci pooeštiti dobrovolně, nebude-li tomu bráněno 
státní mod. Samo prosté ;rozdělení Z!emě mohlo !by 'převésti mnoho 
n,ěmeckých na oeskou stranu, obd, oh'rožených hosp,odářsky 
Hmto wZ!dělením. A na celém světě nebude již lehké pyšnit (Se 
n,ěmedvím, dlokud si zase nedobude úcty n·ě m ,e c k á . k u 1 t ti r <!. 

Zákla,dem oeského státu nikdy nebyly brutální moc a násilí 
a zvláště v blldoucnDsti ani býti nemohou. Základem" všech 
státu budie spr a ve dl n 10 s t. Kultura spravedlnosti zajistí každé
mu jeho d Cl lb r é p r á v o. Vyrovná Inenwnosti a rozdíly mezi 

lidiltti, pochárejíd z tělesných náhod: rozdíly rodu .rl. jazyk~, ne
rovnosti z rozdělení prací, neibytného tělesnÍmu životu. Všem 

nezbytno praoovati, třebas i byly jejich práce ;pracu-
jící nebudlOu podrobeni nepracuj ídm. A všichíni bud:Ou si rovni 

. dustojností mravních osob. 
Duchový rád má již všeobecnou !platnost mezi jednotlivci 

osoV:!:!1i; tu platí již jen do br é Pi" á vo a nikomu nelze 
osobovat si právo mocí a násilím. Mezi státy však platí dosud 
moc a násilí za základ práva. Neboť dosavadní státy byly pouhé 
m ech a n i s my, 'nebylo mezi nimi !mravní závaznosti, nebyly mrav
ně 'Odpovědnými o s o bam i. Odpovědný státník, ;zavinivší ne
zdařené násilí, prostě odstoupil, čímž bylo j'eho odpíovídání vy
ří~no. Hrůza této doby přesvědčila lidstvo, že stát II e smí dál e 
b tip 10 U h Ý m m echa n i s m e m b r u tá l:nk h s i 1, nýbrž 'že 

za nim státi národ jakožto odpovědná oSlOba, která 
neodstoupí ani neremře a ručí svíOu cti za užívání svých fysických 
sil, jako r;učí ČllOViěk za pohyby svého těla. Odtud neodbytný 
a \'e'škJerým lidstvem uznávaný PiQžadavek seb eur č e n í n á r 'O rl;6 
jakiožto zámky, .že také mezi lidskými státy má míti platnost 
d lil c h o v Ý řád. Neboť život v;-ílbec a zvlášt,ě Hdskýživot ne n í 
p o u hý m ech a TI i s m. 



K. STAN. SOKOL: 

Přehlídka padesáti let. 
<"Neodvislost" číslo 17.-18. ze dne 20. prosince 1917.) 

Lidé s kr,átkoIU pamětí snadno se domnívají, že to, 00 vidí,. 
jest jedině přiro:reným', jedině mlo~ným, a:be to, 'O čem neustálíe 
slyší jakio 'O PIiáViU, skutečně jest právem. O nás čechy se usilovně 
starali, a.bychom měli knitkou pamět. Z lleva, z pnva nám vy
ktádali, jak jsm!e malí, abychom nevzpomněli, že jsme bývali 
mloonými;že jsme chudí a závislí, abychom' nerozebírali doby. 
kdy jsme byli bohatými a skvělými; ~e mohou o nás a našich 
př,álnírcb a lpiotřebách rozhodovati jiní, abychom' si neuvědomili, 
že dřhne jsme 10 nich rozhodovali výhradně samotni. A leckde se 
dařilo přervati pásm10 české paměti. Bylaf toi podkopnická práce 
i Hak shora; jinými hlesly působ Ho se na dělnictvo, jinými na 
budoasii; zklamránfm a úna\líou působilo se na staré, vzletnýmj, 
nad1ěj!emi na mladé. Jaký div,že plOd tolikerým rafinovaným vliV1em 
lidé slabší vUl!e přizpůsobovali se poměrům. Něktreří ani, ne
dospěli k tom!U, aby si osvojili dlouhou pamH, aby poznali sou
vislost a smysl národního života. Jiní úmyslně si krátili pamH: 
zavírali ji před miulUlostí, poněvadž byla bolestnou a vyčítavou: 
zavírali ji před p'r.ávem národa, poněvadž zdálo se jim příliiš 
velikým na síly jéio. Někdy se i ozývaly nářky na české právo: 
kdyb)"chrom se ho zhostili, byly by naše kroky snad volnějšími, 
a tedy kteří tak houževlllatě je hI,ásají, vlastně národu pře
lCážiejí. .. AI'e ma'ri!1lO vše! Kdyb)"chiom byli mlčeli, byly by ka
meny (mlQ.wny za za Inlás. By ta by mluvila ~eleba 2'Jemě, kterou kráčel 
národ lev ... Bylo by mluvi!ozvláštnÍ smutné kouzlo české pudy, 
kterÉmu v dlobách předbřeZlnových 'Podlehla i básnická duše Němce 
Hartman;a. .. A ti, kdož utíkali od českého pr:áva, že bylo příliš 
těžkým, pro21Ulávali s úžasemJ čím více se vzdalují, že jsou slabší 
a bť:zm!Odnější. Bylo ínutillQ vždy znovu vrátit se k tomu, 00 

d:ává slebrevěd!om'Í:, jistotu,síIu, život, vrátit s'e k p r á v u. 
Kdy přestal samlostatný Oeský stát? 
Niejpo\líážHvější otázka, chceme-li se ptáti, kdy právem přestaL 

Své právní existence nevzdal se [nikdy. Není takového pdwliho. 
aktu. Naopak četné nejslavnostnější akty dotvrzují stálé jeho trvání 

Neztr,atH své pr,áv.ní existence výboj1em. Ztratil - ne svou 
dnou - krásné z;emě, ne však své hlavní základny. Vítěz bělo
horský nemohl vládnouti tu jinak než jak'O panovník' samostat
!1ého Oeského státu, sice byl by 'Ohrozil podstatu· své moci. Ani 
ústava pobělohorská nedala v ruce panovnické takové jakés právo, 

mohl s tMem nakládati jako rodinným statkem svým. Stačl 
npolmeuouti prafgmatické sankce, neb'O patentu, jímž r. 1804 
zřiwván byl titul císaře rakouského, abychom: uvědomili si, že 
právní exist:enoe české samostatnosti byla neochvějn'Ou. 

Od roku 1848 veliké pokusy utvořiti něco novéh'O, 
něco nad českým pr,ávem a možno~Ii mimo české Kolik 

tř,eba státních převratů! Kolik oktrojírek! A dostavilo 
se nezdarů! 

ústavodárný sněm kroměřížský byl rozehnán bodáky. Oktro
z císařské moci říšská ústava císařství Rakouského ;re 

března 1849. Nevstoupila v život. Sylvestrovskými 'P,a-
z r. 1851 prohlášena byla za zrušenou. . 

N astalaéra absolutismu. 
vzkříšenému oeskému. abso-

pramenem 

'Ostatních 
eXlst,enCÍ českého státu 

vědělo se stále. Snaha Be1crediho ztroskotala. CentraHsm sice 
Ukázala Sit nA:::životn'Ost, nešfastnou válk'Ou 

1866 a z Němle'cka 

li 
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Ale němectví, když ztratilo vládu nad celou říší, chtělo se 
mzdělití s Maďary a zachrániti si pCilovinu. Podivné osoby vy
stupuji v pCipředí, v čele jich Beust, zkrachovaný saský státník, 
jenž svou politikou svého saského panovníka zničil a jenž 
vzal úkol uspořáda'U poměry rakouské, o nichž neměl 
potuchy. 
, Jednostrannou dohodou s Uhry postaveni byli všichni 

h;CitOVOlJ. událost proti slibu záříjového patentu. "Užší" 
rada, která neměla k tomu oprávnění, stala se státním převratem 

zastupitelstvem nového státu, ač bezejmenného. 
v něm zanikn,outi české právo? 

státCiprávní deklarace z 22. srpna 1868 
které dovolávali jsme se v čísle našeho listu a jejíž 
anovisko jest českého národa, 

PrazvláštnÍ společnost, zištná a chtivá, chtěla 
kons'dtuční život a dělila se o moc, Sotva kdy 

a než 

udržeti ... 

lim 
úsi~ 

rozdílu 
v L' o maznOSti 

'O zkuše-

Dr. B. FRANTA: 

a 
Č. 12. ze dne 13. ledna 1918.) 

Těžk~ I Z'" ".,~lt L' ~VFl 1 ' v 1 v v 
v , '~ HekLI pn,c,aa, ze Dy znacne 

jeh:Jž vy:cpěIost v tolika ob:::rech uznána 
byl~ kdysi těžiskem střední 

nar:;dem, 

si 



ti VÍdeňští státníci měli času dosti, by se 'VZpamatovali. Neučinili 
tak naopak stále svírali okruh, stále tokosovaH politická práva 
českého národa, nev,ědouee ve svém !zaslepení, že jejich úsilí 
nJepoospív:á státu že oslabuje a podlamuje sám základ jehlO. 

Vídeňské kri~hy hrozily se vždy českého samostatného žití, 
i takového, jak si je představQvaly gen,eraoe před námi. český 
námd nebyl by politicky, kulturně, hospodářsky ovládán z Vídně; 
poplatnost Vídně by neobyčejně klesla, istatisíoe českých lidí 
neodnár,odňovaly by se, ze státních l'Ozp0čtú nemohly by se 
vl~h1<Ovati stále miliardy příslušníkům německ)m, Vídeň, která sta
letÉ žila z nás z naší niáC'e, pne, 'hospodářské zdatnosti, stala 

se chudší, 'Praha, n~návid~ěna Praha stala by se novým stře-
mocného. samiostatného hospodářského a kulturního života 

silného národa, jenž přirozeně by se mohutně rozvíjd. Jaké 
byly by tu změněné poměry již za jedinou generaci! 

CdOiU našeho žití vzali nám páni vídeňští, řídí taKé 
ve brzdí požadavky kulturní v roz-

pro množství Němcú 
sza 

nemohl 
jako 
Němci 

.r. ,. METELKA: 

Národnostní poměry v královstvích a zemích 
na říšské radě zastoupených, bez Haliče. 

(nNárod" č. 1.-2. ze dneS. března 1917.) 

Při so~p!i'su Hdu Zle !dne 31. p'rosmoe 1910 nap0četlo se w Před~ 
. Htavsku (Oest!erreichische Stat~stik, Nové řady I. svazek, 1. sešit, 

ve Vídni 1912) nehledíc k dodatečným opravám (AHgemeines Ve.
reichnis dler Ortsgemeinden IUlld Orlschaften Oesterreichs, Vle 
Vídni 1915), kter,é zvyšují celkový počet jen o 201 duši, vůbec 
28,571.934 obyvatelú. PodI,e naH:renÍ ministerstva vnitra 'o tomto 
soupisu, vydaného dne 20. srpna 1910, říš. zák č. 148, jehlOž 
17. odstavec př,edpisuje ve smyslu předchlozfch všeobecných SQu.. 
pisú lidru rozlišiti dom:á,CÍ obyvatelstvo obcovací řečí v 9 jazyklO
vý,ch skupin, a to německou, česko-rnoravskb-slovenskou, polskou, 
msímkou, slovinsk,ou, srbocha'fvMskou, italsko-Iadinskou, rumun-
skiOu a maďarskou, bylo té str,ánoe 'lpřihHženo pou:re ku 
slušníkům království a v říšské radě zastoupených'. Byli 
z těcMo ,,'národnostních" počtů, při nichž ard "obcovací , 

i správní soudníďvi'!fI mnohokrát ve svých nálezech, zej'ména 
menšinových 'Školách, nikterak výstižným :lna-
národnosti, všichni za také 

dají 'příslušníci zemí koruny uherské. r. 1910 
vůbe'C 608.062 (z Uherska 301.088, z Německa z 
40.587 atd.), tak že oboovací řeč zíí.stala d,ěHdlem' při 27,963.812 
'Obyvatelích "rakouských". Z těch pak připadalo na jednotlhl'É 
námdlnosti prostými .a poměrnými (z 1000) čísly: 

Němce '.' ..... . 9,950.266 
Čechy (Moravany a Slováky"') . 6,435.983 
Poláky. . . . 4,967.984 
Rusíny. .. ...... . 3,518.854 
Slovince . . . . . . . . . . 1,252.940 

355'83 
230'15 " 

" 
44'S1 " 

*) Jen do zemi předlitavských příslušné, uherští ísou "cizinci". 
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Srbocharváty *) 
ltalya Ladiny, 
Rumuny*) 
Maďary*) 

783,334 
768.422 
275.115 

10,974 

28'01 " 
27"48 " 

9'83 " 
0,39 " 

Kdyb) zástupci Haliče byli podle přání německého ,:Ver
bandu" naprosto vyloučeni z říšské rady, ,o?r:~d~o by _z techto 
počtů vůbec 8,025.421 lidí a podle obcovacl reC! 1,980.417, a to 
4,672.500 P,oláků, 3,208.092 Rusínů, 90.114 Něn:cu (z nich 25.6~: 
Isradítu), 8.718 Čechu, 740 Rumunu, 144 Slovmcu, 104 Maďan, 
44 SrbocharvátUv a 21 Haluv, i jevily by se ve zbylých 20,546. 714 

mezi 19,983.395 podle obcovací řeči tříděnými 
a poměrné počty vzMedem k říšské radě takto: 

Němci , 
Češi 
Slovinci 
Srbocharváti 
Halové. 
Rusíni, 
Poláci . 
Rumuni 
Maďaři, 

,9,860,152 
. 6,427.265 

1,252796 
783.290 
768.401 
310,762 
295,484 
274,375 

10.870 

493'42°/nG 
321'63 " 

62'69 " 
39'20 " 
38'45 " 
15'55 " 
14,79 " 
13'73 " 
054 " 

žádné z pu\nodních, ani z těchto piQ výíuce Haliče odvozených 
čísel nepodává 'Ovšem pravého obrazu 'O národnostních p'Oměrech 

naší říši, poněvadž 'Obcovací řeč není pro něj náležitým 
Tak a horší se na zkreslenou skutečnost po té 

stránce "ám c. k. ústřední statistické komise v od-
stavci VHL uvedeného svazku Oesterr. Statis:ik (str. 58*-59*); 
10de se zejména ukazuje na neobyčejný přesun národnostních 

ve prospěch Slovinců z 

20 

'''''''''''U>C1l1 zvěčnělého následníka trůnu Františka Ferdi-

čím z něhož se poměrná čísla vypočítávají, 
nepřesnost, 'Vzcházející z nesprávného zá

soupisu: značné odchylky od skutečnosti 
28 milionech všeho obyvatelstva rakouského stávají se při 

bez Haliče ieště značnějšími. Ztráty do set 
vzniklé zvláště Óechum ,a Slovincum, 

dokonale vyšetřiti, aby 
hezpečné závěry o síle jednotlivých národů v říši. Mimo 

by iQd Němcuv odlišiti ještě jinou nemalou 
Ž i cl y, Zbýváť sice" 

83.712 kteří seobcovad 

*) do zemí 
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příslušníci rakouští přiznati k některému z 9 jazyku pn 
lidu přípustných, po odečtení haličských (855.639, z nich 

808.327 "Poláku", 25.631 "Němců", 21.513;',Rusínůi" 168 ji.ných) 
y <)stai:ních královstvích a zemích na říšské radě zastoupených 
t·oliko 374.284, ale z těch se k o bcovací řeči německé r. 1910 
přihlásilo 314.350, kdežto k če s ké jen 50.670. Aby se tedy 

ryzí vm<'n německý, dlužno z počtu Němcuv odpočítati na 
(mimohaličské) 3.19 0,0 a na "přibrané" Slovany a3poň 50/0. 

se procenta Němcu v rakouské oblasti mimo Halič (49.34) 
po pravdě upravila, klesla by na 41°/0. Než i bez této zajisté 

mírné úpravy se poměrné číslo jejich nepne ani na polovinu 
všech námdn'Ostí rakouských, což jim ardnevadí, aby se ne
domáhali nadpráví nad ostatními, jako činili, když i s Haliči 
měli p,ouze 35.580/0. 

Při menším cellmvém počtu obyvatelstva - bez Haliče -
povznášejí se - !kromě Polákův a Rusínův - ard také všecka 
piC:měrná čísla jednotlivý'ch národů slovanských a 'Ostatních. Poměr 
čechť1 zlepšuje s'e z necelé čtvrtiny (23,02 0/0) téměř na třetinu 

16 když se ani n,epřipočte l1ěkolikaprocentní ztráta naše 
\' zemích českých a v Dolních Rakousích. Se Slovinci (6.270/0), 
Srbochal'váty (3.92% ), s RlUsíny, zbylými hlavně v Bukovině 
(1.560/0), a s P,ol,~:1' ve Sl,ezsku, v Bukovině ,a na Moravě (1,48 0/0) 

se 45.39 prlocenty skoro Němcum, jež vlastně Slované 
poněvadž pravých Němcu nejvýše 410/0 a Slovanum 

nacl to zap'Očítatiaspo:l pětipmc1entní ztráty jich z obco
vad řeči. Tak činí Slované i v nové "říšskoradské" oblasti J bez 

'V!"'CJA!W-V; Italův (3.850/0) a Rumunuv (1.37 Ofo) a bez bakovinských 
Maďarú (0 .. 050/0) nadpoloviční většinu (50.390/0), třebas byla proti 

(60.65°/0) ztenčena. A většina tato mohla by se přes 
národnostně řád 'Volební uplatniti na říšské radě 

Ulež dosud, ježto tam P'Oláci a Rusíni postup'ovali často 
které se isbíhaly s německými a křižovaly se směryóstat-

nkh Slovanů. Že by jí náležitém vedeni lze 
různé "předpoklady" ochromiti, je naše přesvědčení. 



v. DVORSKÝ: 

Hranice českého území. 
("Národ" Č. 19. ze dne !t. srpna 1911.) 

Národ je ~iv,é ústrojenstV'í pevně spjaté s územím, z něhioi 
vymstll() a na němž žije. Není priávnidmu kon.strukcí, která se 
roz:sýp:á vniveč něj,akou novellou k zákon.íku. Ve svém vývoji 
aJ ústu:pu podléhá týmž velkým zákonitostem jako veškeré ostatn.í 
dění lI1a povrchu :remském. Ovšem, že mohou býti vymýšleny 
fiOrlrnule, které jim odporují, a udržovati se po dlouhý čas na 
~kíodiu veškerenstva jako s'e v lékařstv.í pouštfvalo žilou a d1o'Sud 
je bJájena pověra ;ošlOOdIiVosti ~rfivanu. Ale poslé':ne s'e ukáŽle 
jejicb n1esmyslno,st a mizí, jslOuCe 'leda ve vzpomínce předmětem 
plOsm:ěchu liliových gooerad. Spr,ávnou je pouze ta politika, která 
hledá nápra'ViU v pmmaných: zakonitl()st,eeh právě tak jako lékař 
předpisujie dia:betik!ovi Grahamův chléb a nikoliv hojnou dávku 
ooKru. Jinfrmi sI,ovy, v plOlitice, která chce !p'fl()spě:ti veskerenstvu 
- a ne pou:re 'jednomu národu - nutna poctivá vědecká 
mletoda. 

Východní hrainice usédlých národu evropské hl() typu j,e ll1a 
střední VIOIZJe, středním Donu, na Manyči a v pramenné .oblasti 

Každý ,národ na západ IOd této linie až k okeánu Atlant
skému mlá vlastní: území, vykazující zvláštní krajinné znaky a 
vymiellené význačnými tvary povrchovými. Ani jedinou výjimku 
Z tohoto zákl()na ndze stanoviti. 'TakovátlO význačná území mají 
i zbytky vyhynuvškh národu, které cítěním splynuly s národem 
za'Ujavším 111ejvětší část jejich· bývalých sídel (Keltové v Bretagni, 
Walesu a Skotsku, Baskové, Ra1etorománi, Furland), i ty, které 

(Lužičtí Srbov.é). 
RlOzemáváme pak v Evmp1ě typy národních území: 1. 

ryze ostrovní (AJn,gličané, I rove), ostrovní a poloostrovní (Dá-
3. poloostrovní s podružn)'rrni ostro'(y (Vlaši, Špa

nHové, Svédové, Norové, též .však Finové a Estové), 4. transkon
tinentální, přepínající pevninu .od mioře k moři (Francouzi, Ruso-

5. při. ústí řek do mloř·e (NizozemICi, Portugalci, Albánci.,. 

13< 

i. poříční s ústím do more (Dolnoněmci, Poláci, Litevd, Lotyši., 
1: poříční bez ústí do more (Maďaři), 8. rozvodní (Středoněmci. 
Homoněrnci, Cechové se Slováky, Srblocholrvaté se Slovinci, Bul
haři, Rumuni). 

Ceské niárodlní úremÍ zaujímá 1. celou uzavřenou pramennou 
~!ast Labe, obou Nis, Po'pradu a Hernadu, 2. horni pramennouob
last otevřeného úvodí Odry a Visly, 3. celé úvoďí veškierýdí význam
nějších přítoku du:najských (po levém břehu) od ohebu Reren
ikého k V áoovskému. Z velkých evropských rozvodí ovláďá české 
úremÍ úplně nozvodí odiersko-d,UIl1ajské, nízkou část rozvodí lab' .. 
dw·.dtmajského (Ceskomoravskou VYSl()činu)a části rozvodní kra
jiny viselsk:o-dlUnajské. Ostatek rozvodí labsko-dunajského a vi
!lelko-dunajského jakož i část hlavního rozvodí labsko..oderského 
jslOu mu hranicí. Již z uvedenéhb je patrno, ze oelé české území 
má jednotný, geografiický význačný ráz. Tato význač
nost sesiluje se ještě tím~ ~e na severu, výchiodě a z největší 
části ina jihu sousedí české území s národnírn1 oblastmi typu 
zcela jiného, poříčního, jak Ire jasně viděti na kterékoH 
horopisné m.apě Evropy. To platí 10 území saském, pr.uském, pol
ském a maďarském. Poure na jihozápadě se rozkládá rozvodní 
území stř,edo- a horno-něrneck!é, které vyka21uje (hlavně. v Du
ryňsku a BaVlorsku) některé podobnosti s rozv'Odním charakterem 
území českélno, je však od něho od(tělerul) diokonalou horskúll.l 
hranicí šumavslmu. 

Ceské inárodní území je na všech stranách, kdie se 
s jednotlivými tOblastmi jilný'ch narlOdf:l., přesně ohraničeno tvary 
povrchovými, výraznými netlOUklO snad na map,ě, nýbrž í1ičinkujf
dmi v žh/lotě jaktOžtlO rneZJe systemu d1opravních. Na jihozápadě 
je hranice českého nártOdního úZJerni totl()žná s hOll"norakouskůu 
a bavorskou hranid králtOvství Ceského, kteráž je ZJnamenitou 
hranicí rIOlvodní mezi Labem a Jdleme-li !Od šumavy 
ia! Ceskéh:o Lesa do vnnra Cech, povrchového 
tv,aru, k němuž by se dala přip1llouti pdlcticky upotřebi-
telná. Pouze ll1a severním k'Onci bavorské hranice nastává znač
nější úchylka tOd rl()zvodní čáry tím, že pramenná Oblast 
náleží k Bavorsku. Je to zpusobeno přílišným vychýlením se 
oblouku Smrčin k západu za současného souběhu několika roz

čar, hlavních: labsko-dunajské a labsko-rýnské a ved
lejší mezi labskými pmoky Ohří a Sálou. Úchylka je oduvodněna 

jako zase opačná příslušnost horní Nisy k území če
j·ednak uzavřeným i:ázem horní pramenné oblasti Ohře, 

tím, že dnešní hranIce dospívá takto krátkou cestou k roz
vodí hor lialštrovský.eh. Zde' vetší část výběžku Ašského, ac 
poHUcky příslušná k Cechám, leží mimtO geografickou 'Oblast &
Ilkl()u. Rozvodím halštrovským počíná se sever;ozápadní 'hranice 
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českého území, která je totožna s krušnohorskou hranicí království 
Českého Krušnohorská hranioe připíná se k rozvodní čáře skor;o 
j:ešiě dokonaleji než šumavská. Na jih od ní není nikde význačného 
mezníku· Hory Doupovské a české Středohoří leží daleko od 
2ebe, odděleny šírokouanízkoll krajinou na Ohři; netvoří ani 
Hmy ani ve spojení s Císařským Lesem jednotné rozvodní čáry. 

v celku .nízké a skládají se z vyvřelých kuželu namnoze na
vzájem nesouvislých, takže jsou snadno přistupuy. Patřily vžďy 
k nitru čech, jak označuje český i pěmecký název: Středohoří, 
Mittelgebírge. Naproti tomu Krušné Hory jsou vysoká. nepře
:[žitá rozvodni hradba. 

Krátká severní hranice českého území nesahá tak daleko 
jako poliUckéÍ. hranice království. Výběžky Rumburský a Frýd
Landsk)! leží mimo g'eografickou oblast českou. České území je 
~u však vymezeno docela př,esně seven'lÍm rozvodím Kamenice, 
horami Lužkkými, S'everríímrozvodím pramenu Lužické Nisy a 
hora.mi J iZJerskými. 

Krkonošská hranice Českého království je dokonalá hranice 
rozvodní a je opětně totožna s hranid c:eského územÍ. Dále na 
jihovýchod setkáváme se v.šak s velkou úchylkou. Oec>grafickou 
hranicí českého území je a Rychlebské, kdežto hra-
nice kfál,ovSlví jetu takže 
;bI.ast Nisy byla je skoro na 
všech stranách obtočeno politickými hranicemi českých 

má dobré spojení v krajinách Náchodské a Králické, 
Slezska i'e odděleno mohutnou hradbou hor Jílových, 

tedy typicky český, ráz a nikoli po-
Sllezsko, k nělTIUŽ přičleněno. Za-

hranice v této části úzenií stalo se bez 

je 
východy. 

Rovněž hranice mezi českým a polským národním územím j1t' 
ClOOre tvary povrchovými. Hranice ta počíná se vyso-

(nad 1000 m) hřebenem Beskyd nad prameny Bialé a je 
části totožná s hranicí Těšínska Haliče. Obrátivši se 
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bof má 'Obd'Obně' samostatný ráz jak'O hiorní kiotliny Ohře •• 
obou Nis, 'O nicM: byla výše m1:ÍII1ka, la je IOd HaHče oddělena: 
"leHkým mezníkem Vysokých T.ater. Po Htická hranice Uher vy
uží"á nohoto mleznÍku jen z části; překračuj'e j1ej a zasahuje tak 
dia úrem'Í nesporně polského. Orografická hranice SI'Ovenska, jak 
po hlavním hřebenu Vysokých Tater, přes Spišskou Maguru tIit 

Turovou k Vysokým Skalkám. Dobrou hranicí je caňonovité údolí 
Aopradu mlezl Lelúch'Ovem a Piwniczn'Ou, jeditné to údolní spojeni 
mlezi 'Obojím územím. 

Hranice národního území: ěeskélho a m:adarskéh'o je určena 
jižní a jihovýchodní hranicí Slovenska. Na základní mezi 
obolím bylo již ukázán'O. Slo'Viens1<o nemá krajinně s mzmami 
u;hierskými žádné piodobnosti. Politickogeograficky náleží témuž 
typu jako podunajské Bulharsko nebo Rumunsko (Valašsko), do 
jisté míry i témuž ClO Albanie. Zaujímá úvodí několika menších 
paralelnkh toM, které sp,ějí k společné spodní d:enudační basa. 
Tato base je pak význačným mezníkem'. U Albánců j,e to moře 
J,ad!erské, !ll SloViáků st!ejně ja.1m u Srbochorvatů, Bulharů a Ru
mtunů tlOk Dunaje. Dunaj i'e politkkogeograficky jedinečná řeka 
v EvrtOpě, pr,avý mleziná:rodní tlOk, který nahraruje moře. C,eskému 
UJámdiu je hraničním tokem ód ústí Moravy k ústí Ipelu. Opirou 
velké uherské níž~ně Slovensko pi'esně .ohraničeno p,ásmemhol' 
NOVlohradských, Bykem a hřebenem Prdovskotokajským. 
Všechna tato pohoří jsou vysoká 'Okolo 1000 m, kdežto uherská 
rovina na j.kh úpatí miá výšku málo přes 90 m. Prvá tři pohoří 
tVloří souvislou rozvodní krajinu ipeIskotiskou, hřeben Prešovsko~ 
tlOkajský (Sl.ánské hory) je nepřetržitá hradba mezi Hernadem a 
Bodrog1e:m. Souvislost celého hraničního pásma přerušuje pou~e 
průrv.a necelých 15 km. Vyjdeme-li z rovin na 
Tise, v HernadU do oblasti naprosto rozdílné, 
do h'Ornatiny s pramennými kotlinami, kterou pak putujeme nle~ 

až do d,olnoněmeCkého úremí na Labi a Odře nebo dG 
na Visle. Průrva ta je 

údolní Výdlod Zle Slovenska 

Ve v.š'ech třech případech, tO nichž mluvili, u hraniční 
linie IOd pramenů Malše k Pradědu, od pramenů Bialé -k Dukle, 
od ústí Moravy k Sl.ánským horám, byl to vždy styk dvou národ
ních území gie:ogr.aficky IOdlišných a dokonale vymezených. Leč 
národ'ní území nepřiléhají k sobě tak těsně, nýbrž ponechá

mlezi s!ehou mezery, oblasti to, které nejsou kolébkou žádného· 
a v nkhž dochází ke styku několika národních zlomků. 

tomu na horní Odře. V území 'oderském se nevyvinul samo
nýbrž dělí se 'O ně všichni tři sousedé. teši, Poláci 

a Seve.roněmd. Geografické rozhraní mezi oběma posléze jmeno
vanými n.árody typu plOříčniho je v horním Sl,ezsku ydmi neurčité. 

Naproti tornu české území je také v uvodí Odry dobře vymezeno, 
zachovávajíc jednotný ráz československé oblasti pramenné. I za
H~í.'TIá nesporně celé úvod! Oplavy, Pštiny, a Olše a 
úvodí Odry až k soutoku s těmito řekami, za nímž se Odra stává 
tokem nížinným. Politická hranice Opavska byla nu zase zatlačena 
za geografickou hranici českého uzemí. Spornou mohla by býti 

pHslli5.i105t nejhořejší Visly. Důvod, proč ji čítám;e k riá
wdnímu ú:?JemÍ českému, je týž, který ji činí součásti Těšínska. 
Riozvodí mezi Olši a Vislou je totiž značně nižší a kratší než. mezi 
Vislou a haličskou Solou. 

Druhá taková 'Oblast, kde nejs'Ou hranice nároďníc:h ú:?JemÍ 
patrny na prvý pohled, je přechod české fmassy k Podunají a Mo
f!ovské pole. Sice sklon dopravní uka1Joval by ve východní části 
na hranici dunajskou, leč dolní Morava a nejdolejší Dyje jsou 
velké toky rovinné, které tvoří dobrou mez českého území. V 
okrsku české massy póčítati k českému území celé horní 
úvodí Lužnice a Dy}e, hranid je tu roz\'odí mezi Dyjí na 

a Chubou, Smědou a Sajavou na !druhé straně. Tř,etí :přechod-
ní ,oblast v kotlině Bodrogu, kde se stýkají Slováci, Rusové 
Maďaři. . , I I í 

má oblast 

Snad není 
na tomto místě, Ž!e a politická geo-
vyšší vědecké discipliny biologie národů. A 
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víme z biologie, že ,boj ° život své tndividuality a nejvýše ještě 
svého typu byl vševládným zákonem, dokud člověk první a jediný 
nevnesl do něho myšlenku spravedlnosti. Ona je skutečným po
krokem lidským; dokonalosti technické a organisační zná i zvířecí 
stát mravenru nebo včel. 

Byla to právě německá věda (Bedřich Ratzel) , která stanovila, 
Žle národ není jen skupina osob, nýbrž především také kus po~ 
vrchu zemského, Každý národ v Evropě má své území zřetelně 
vymezeGé pO\Tchovými tvary. Tu nemůže zásada mezinárodní spra
vedlností zníti jinak, než aby k a ž d é mu n á r Cl cl u bylo dán o, 
C 10 .i e h ':J j e st: s v ·0 bod I1 á spr á v a v 1 a s t n í h o úze m Í. 

Nehledíme-li k oněm vědcům, kteří jsou dosti nestoudni, že 
národum návrat k zvířecké formě bezohledného boje 

?"zvláštní" zájmy, kt,eré pro lepší zvuk označují za životní, staví. 
Jak svrchu proti zásadě mezinárodní ně
kteří 
tivní 

Že 
území. N i k ď 'e v Ev r 'O Dne n ach á

jed in <Q tk y, k te r á by byl a TI á r o d-
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.1 lm úze mí m cl vo II II á r <Q cl u. Jak v Belgii, tak ve Švýcarsku 
žijí na spCllečném ú:cemÍ jen zlomky národů, z nichž každý má 
své vlastni národní ú:cemí jinde. Proto bylo iY;2~n') doCÍliti 
jisté harm::mi'e. V ostatních případech nastal nesouhlas mezi hra
nicí ja:cykovou a hranicí územní tím, že některý národ pronikl 
na dzÍ úcemí, z něhCJž za':lačil část národa domácího. Pravidlem 

{mí: se t:! s iQscmačními, takže národ na jedné 
straně svého území a jinde je zase sám přesahuje.' Jsou 
í případy, že nár8d byl na svém území zatlačen až do jazykové 
menšiny. Ani tu nep::;zbfvá práva nac e 1 é své !národní území. S 

si:rany dnes s nadšením :uznáván nárok Irů, kteří netvoří 
jazykově ani v Irsku (srv. Kirchhoff, Uinderkun-
de V8U na samostatnost celéhJ 
mluvícího z spíše je uplatniti tub zásadu 

iíliáwda, vypll'íuje dvoutřetínovou a 
'JDU \'i?tšinou své sOlwisi'é jazykové oblasti, vedle níž 

území tucet jazykových zlomků a ostrovů 
a pocházejících od čtyř národů. 



'Dr. ANT. HAJN: 
v 

Cesk stá 
("Nár. Listy" č. 289. ze dne 21. října 1917.) 

(Dvě místa censurou m,,,,lrt'tm článkem.) 

V Prare,dJne 20. října 7. 

a n3 
<l'mJotlzsikern, povstala také právě i na 

v třidtileté válce 

st 

býti p'Otl a oeno povstání českých stavů, aby obohaceno 
německé Sasko o kusy území Oeského státu - 'O obojí Lužici; 
z dějin, že centralisující, poněmčující a zůtročující 

~ystém) mganisovaný a vedený z Vídně, musil v českých zemích 
"činiti další pokroky, aby (1742) panovník pruský mohl urvati 

koruně a 'Obohatiti se jejím územím kladským a slezským; 
víme i to, že ač Vídeň nebyla si vědoma nikdy, co 'znamená 

svobodné české kráíovství, pro sebe 
vědom (Zabaveno.) '2. 

v období t. zv. aktivní české politiky ,od r. 1879 byla 
~le~1šin~,u nás, která svo~ doča~~ou P?če~ní malost 

l":JznOCUlOSTl a v otazce statopraVt11, 
kousek i české vlastní, 

sevšeobecnení' 



historie nár'odů; my zase cítíme se stejnou vděčností sílu, kterou 
bylo obdařeno, a výši, ua kterou bylo povzneseno květwJVé pro
hlášení díky právě tomu, že jsme mohli i směli Slováky vzíti 
po svůj bok ,a předstoupiti s nimi před svět ruku v ruce. Květ
nové prohlášení nese podpisy spolu i našichsociálně-demokra
tických poslanců. Mohlo-li býti vůbec dojemnější, krásnější, deli
ká~nější formy pro vyhlazení poslední stopy a poslední 
na dotyčné prohlášení poslanců jejich strany z roku 1897? 
dok::mce letošní rok 1917 }e jakýmsi jubilejním rokem 
~ehdejšího jejich vstupního kroku na půdu vídeňskou? Ale CD 

'l'ejvke váží, jest politický, jest mezinárodní význam faktu, "že ve 
chvíli historické nalézá mocná část našeho dělnictva samu sebe, 
že nalézá i svůj národ, že slov,em historičnost ,chvíle vskutku 
vyciťuje a před ní se stejně pokorně jako mužně sklání. Toto 
vtělování se v sám organismus národa u této části našeho děl
:lktva učinilo daíší pokroky: Klub sociálně-demokratických po
slanců na radě říšské změt1il právě svéhc; předsedu a jeho plzeň
ský orgán zaznamenávaje to, píše 10 II o v é 10 r i e n t a c i a kon
statuje, že "jednotnost české fronty jest již úplnou"; píše, k 
v "čele české politiky stojí mužové, na l11ichž neleží stínů politiky 
jf,ál,ečné. Sííy jsou omlazeny, soustředěny." A volá hrdě, že "stá; 
óeský, sV1obodný, nadaný všemi' svrchovanosti a samostat· 
nlOsti - toť vdiký cíl i socialistické politiky v národě našem!" 

Přeoe však světla květnového prohlášení mají i své sHny -
stíny dvou zřejmých kompr,omisu: Převaha u kompromisu prvého 
kloní se k Vídni, komprúmis druhý zjednán byl na úkor práva 
histúrického, zř,ejmě nad to a výslovně ani nejmenovaného; k 
~:omu právo i povinnost Slováků býti ~ námi pod jednou státní 

y 1 b ' hl' v, • q:: I "h ' ; v , Ud' "trec 10:U ;Jena yl0 v pro "asem orgamCl(y adne o UmlSéel1L a., 
losti se rychle střídají a vývoj věcí zrovna se žene ku předu; 
za kratičké čtyři měsíce .od květnového prohlášení názory, 

i poměry na tolik už stačily se nadále vykrystalisovati" že 
by se mohla dnes . Ještě nazývati předčasnou že 

květnové prohláš'enÍ bude Sva:z:em podrobeno r le v i s i. 

Tím Inení řada taktických otázek, hlásících se v sou-
vislosti s kampaní rady říšské. Na jihu od nás vúlají jihoslovan
ští bratři pG zří1!ení jihoslovanského státu, na severovýchod 'od 
nás bratří polští obnovení státu púíského. Že poslední 
stát bude bezprostředním so,Usedem státu českého, jest na snadě; 
aby sous,edil s ním i stát jihoslovanský, jest nejen žádoucím, 
jest naprostou nutností. Polský stát chce míti moře a stát jiho
c,l,oval1ský moře míti bude; český stát musí míti v každém případě 

m')ři svobodný přístup a přístup nerušený, tudiž po 
přá'oelském úz,emÍ; i bude tak za tuto trojici slovanských států 
moderně pozJ111ěněno a hned také doplněnú staré polské hesle 
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",obnovení Polsky od moře k moři" ... Na to všechno nemohou 
naši poslanci zap'omínati, už proto ne, Ž!e se na radě říšské bez
prostředně stýkají s poslanci jihoslovanskými i ale 

tohoto sousedského osobního stýkání se a nad jest tu 
sDuběžnost, tam přímá totožnost zájmu povahy nejen pouze tak
tické, nýbrž i věcné. Tím spÍš,e jistě že vzájemné potřebné do

mezi nimi byly již zahájeny. 

1. ... a že nebude zabráněno hrozivé expansi tohoto dotud, pokud ne-
bude obnoven ve středu Evropy historický stát český . . . . 

2. , .. a proto nalétáme mezi hrobaři královského reskriptu a funda-
mentálek z r. 1871. 

Přece však jen při veškerých nedostatcích své politiky přispěli jsme 
i svým dílem k utvofeuí dnešní světové situace aspoň potud pOkud jsme 
svou kritikou a svou nespokojeností s německým centralisme~ vídeňským 
3íačili a dovedli otřásti dll\!ěrol! ciziny ve spravedlnost a tím i v pevnó,': 
základů této monarchie. 



WERSTADT: 

čislo 17.-18. ze dne LO. 

Duch '::eské politiky od jejího prvního kroku na 
Je duch moderní demokratické revoluce. Ceský národ 
- toť měšťák a sedlák a vůdcové jsou dětmi tohoto 

stavU. Oni francouzských zákonodárcll 
věku svobody a rovnosti oocanské i národnÍ. Vzpomeňme, 

že z úst tribuna zazněla v ústavodárném shromáždění 
obhajoba ústavního návrhu s 

revoluční maximou: "Všeliká moc ve státě vycházíz " 
A bitevním heslem naší národní politiky jest: federace rovnopráv-

národů. je formule zrozená z ducha 



86 

douce zmarněnu a piOtupenu svou ideální snahu, býti zachránci 
a spasiteli celku, rozhodli se 'zachrániti .a spasiti aspoň sebe? 
Že doživše se nejhoršího vděku za své starosti o jiné, chtějí ise 
nadále postarati pou2')e o své? Že opouštějí dosavadní rakouské 
politické bojiště s úmyslem, uzavříti se před světem nepřátel 
v 'pevnost svého vlastního státního bytu? Působil-li tu příklad Ma
ďaiÚ\', odmě:něných tak štědře za to, že od počátku šli sobécky 
toliko Zé\ svým, bez ohledu na,. Vídeň a ostatní národy monarchie, 
ba bezohlední k národum spoluobyvatelum vlastního státu,nestal 
se proto duch naší státoprávní [politiky snad maďarským aneblo 
méně to duch aristokratisI1]u, národního egoismu 
a !křivdy druhým: byl to pořád starý duch demokra-
ti c ký, d uch p r á v a a spr' a v e cl 1 n 10 s t i i k n e p ř á t e ! u m. 
Uherské vYl'bvnání znamenalo zajisté obětování uherských ná
rodností molochovi maďarského šovinismu, kdežto součástí při-
1J~avovaného českého vYl'Ovná~í n~rodnostní, zákolu:, vtělující 
zasadu pro Nemce zIPusobem VIce nez sprave-

Duch české státoprávní politiky duchem těch, kteří ji 
především :nesli silou' svého přesvědl2ení a odhodlání, zápalem 
3Vé a vznHe(n cituv. Ale to byl český lid, české 
měšťanstV10 a sledláctvo, vedené občanskými vudd. Šlechta 

jen spojencem a nejvýš i tJ 10 mat i y .či-
Inašeho statoprávního zápasu, nikoli jeho hlavním 

stavitelem a ~,D o b o u t á ba 'r u" podle 
pamětníkova - a nikoli dobou salonních šlechtických konventi
klu jsou léta naši politiky státoprávní. A kdo nese dál ve sy~m 
sl;dd státoprávní ideál, když - :na kriátko blízký na dosah:ru,ky 
- Illniká opět do dálek :zdánlivě neck)hledných? A kd'O tak bRly 
se smířil s centralistiCkou Vídni, kdo tak zdomácně! na nové ústav
ní :pudě prosincovky, jež "se vžívá" ? Tam český lid, zde tak zva-
ná ';;es'ká šlechta ... České státní nebylo by se nikdy stalo 
tak drahou věcí českého nebylo uspokojovalo jeho 
životní touhy a nebylo heslem 
z hlubokosti 

Přes to - jak řečeno - nerozumělo se v něktetých tábo
rech předválocných podstatě české státoprávní ideje a duchu 
české státoprávní politiky. Nařčení z feudalismu jsme již odbyli'. 

tu však dále ještě jako by 
program dosti pokrokový, jako 
ducha konservativiního. historicko~právní for my a do-

dovolávající se třebas i středověku, k takovým 
a neduvěře vťilči obsahu, smyslu .a duchu. přec~ če-

myšlenka a jest, k "daným po-
měrum", vzhledem k stavu a k platnému politickému 
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j'ádu myšlenkou pokrokovou a 'r·evoluční par IťxceHence. To se vidí 
dnes všeobecně, ale to se 'mohlo viděti také lJ'řed 10 a 20 le~Y~i 

státoprávní úsilí bylo od po';;átku jedním' jednou epi-
sodou veliké národní revoluce, která v 19, přeměňuje 
Evropu středověkou, Evropu "starého režimu" v novou, moderní 

spořádanou ,podle principu národní svrchovanosti, uzá
',- chlš;cn a svědomích Velikou Revolucí. Národové, kteří 

tJ jest: státně samostatnými a kteří jimi Ještě 
jsou podle psaného práva, jež bylo mocensky porušeno a znásil .. 

"vyhrab:i<.ra.ií své pergameny" a domáhají se obnovy toho, 
co měli 2.0\2 byli připraveni [Jl'Oti právu historickému, totiž 
psanému a smluvenému, i proti ;přirozenému právu mravně kodi
fikovanému revolucí. Ceské státní právo historické ~ylo ted~y 

.;;eským výrazem, historicky danou formulí moderního re-
\o!uj~ního principu národní svrchovanosti a národln~ího sebeurčení. 

Mr2vně povznesená politická ideologie, která mluví dnes 1: pro-
nebo z ruské revoluce o sebeurčení 

národuv, ona revoiulČuě demokratická a nacionální ideologif, kte
rá se má zítra státi dějinnou skutečno3tí Nové Evropy, jev Če

"C h ách d IQ m á c k Y Z:1 á m a, j ,em y šle fl k o vou a mra v II í 
, a,didčeské politiky a je karakt,eristické a nade vše vý

že se ozývá nejslavnostněji ilxávě v době l1ejvypiatěj-
úsilí státGpráv:dho, rozvinutého ve se šlechtou. Ve-

zmeme-li na hlstoricko-politických s tati Rit-
zr. a Maďarech", najd'cme zde slovo, 

příslu:ší nárlodu, totiž IP· r á v 'O seb e u r!Že n i, 
z e vše c 11 ne j v y š·š í m.u Ah:: 'zvláště í~těte krásné a dě~ 

oeské memorandum z roku 1870p'foti německé 
Elsas'ko-Lotrinska, podepsané mimo jiné Palackým, Rie

gr>2m BraUIllerem: "Přesvědčení nfÍ,rlQda českého - praví se tu 
- vysl,ovujeme takto; Duch věku našeho rozšíří a musí rozšířiti 

svobody a rovnosti jednotlivých osob také na r01,m()nr 

svobodné s,eb'eurčenÍ národů; nemůže 
pro " "Právo 

hieliroeni sluší výš,e ceniti, kdekoli běží :Q 

nové tvoření státu, než všeliké jiné, jakkoli důležité momenty. 
politické, ježto vesměs podroheny jsou výkladum libovol

" "Všichn i národové, ať velicí, ať. malí, mají 
lOvné pr.áv.o sebeu.rč1ení aosobnost jejich má stej:ě šetře

;I.a " "Jen z Illznání rovnoprá\Tflosti a ze vzájemné v á ž fl o s t i 
s v o o Id n é h o sebe u r (Č e n í všech národu může vykvésti pravá 
svoboda i brah'stvl jejich, vykvésti vš ,eo b e Cll Ý mír a pravá 

u "" 

Takovým lduchem dnešní světové revoluce byli prodchnutí 
kteří soocasně koncipovali obrněné historicko"1právní 



akty a pfonu.lldace v o uznání historického stát-
~eského. Není=1i snadno rozpoznati, že to zde 

ř e d k y a fo 1:4 m y, se vyjadřoval a 
dané situaci a v 

U nás však 
čísle s'Ociali3tické 
mokracie 

dnes mUfeme čísti v:e 

ni leží na srdci v přední 
monarchické, zá-
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2 .. " zahrnujíce též SIováky ve svůj státop:rá\Mní piožadavek a pm, 
hlašujíoe lidovost piříštího státu ,českého. V ,tc~mito druhém směru 
nebylo českému istMop'rá\~nictví potřebí pražádné "revise". V našicli 
piředstavách nikdy nežil jiiný český stát než lidový, demokratický. 
Než <uni v p1rvnímohledu netýká s'e revise samotného principu, nýbrž 
toliko rozsahu jeho použití. Stojíc na moderním, revolučním principu 
národního sebeurčení, české státop:rávnictvÍ rozvinuje prostě svuj princip 
v ylné šíři v době, pří~,od~é, v d?bě re~oluční. ~i, kdož v ~est?jív se 
svym programem statoijJravmm na teto l11ove, moder1lll, revo!ucm pude -
':. ZVl. 'česká hisTorická šlechta - inedovedli, nemohl/i, nesmíěli uči
niti tento krok. A z osta,tních našich starých státoprávníků křižovali 
se nad ním toliko ti, kteří při svém: kons,erv1ativnějším zalo,žen'Í., p,ři 
své ,neod;'a,ze ,!;e.bo necitlivosti politické :nebyli s to, aby revolučně 
v revoluclll done. 

Dnes státoprávní národ český piřijímá s hlubokým pochopením nové 
lYoHtické skutečnosti, jež přináší světová válka ve spájení se světovou 
j-,evolucí,a vyvozuje z nkh mezvratné dusledky. A stvoří·li jednou ve 
své v'eHké a šťastné hodin,ě plně ,nezávi's';,ý, ryze občanský a to všech 
9ůsj,edl~i'! dem,o~ratiokS: čes,ký iSt~,t, bude tvořiti v d uch: II a z dll cha 
c,eskeho statop:ravlllctv11. 

Dr, KAPRAS: 

Sídelní město Praha. 
("Národní Listy" č. 289. ze (lne 21. října 1917,) 

Tiché Hradčany nebyly vždy tak lopuštěny, jako dnes. Rušný 
iOd pradávna v tomto starém sídle českých knížat 

Kol,em pražskéln hradu budovala stará knížata česká svůj 
vzrůstajíd a mohutnějící od generace ke generaci. Na praž

ském hradě stál kamenný stolec, na který dosedal nový český 
se vlády v oeském státě. Proto bylo tolik bojů 

jehož držba považována byla za držbu státu_ 
oeská stala se králi, odpadl jen starý obřad, 

zůstala. Pražský hrad a město byly nejen sídlem 
český,ch, nýbrž i symbolem českého státu. 

šířila se moc a sláva českého státu ve střední Evropě, 
tak vzrůstala velikost a liesk Prahy. Již za Přemysla !L a Václava 
I L byla Praha městem, jehož význam vzrostl ještě za 

LtlOemburskéhlO, třebas 'On sam mnoho v jeho zdech nevy
raději po :rytířském zaměstnání po světě se honil. Za 

Karla IV. stala se Praha j sídlem císařským, kam 
vší stř,ed>oevropské politiky, a kde nastal ruch, 

nebývalé. - V té době je Praha nejvýznač
střední Evropy vůbec. 
spojováním státu českého s jinými státními celky 

přesunulo se často těžiště státní ven z českých zemí, 
čeští začali sídliti i: jinde nežli v Praze. Sněm usiloval 

zabcániti, dávajle si slibovati, že král bude sídleti v zemi. 
Ladislav Pohrobek zavawval se tím~o slibem. Že to málo 

ukazuje Vladislav Jagellovec, který sotva stal se krá
své sídlo do Uher. 

síib převzal do syých volebních ipiodhlínek i FerdJ:
sice hval,é v Pra21e, považoval však Prahu za 

sídelní město, uváděje teprve na ,druhém místě město 
a na třetím Innsbrack (1536). Stavové a sněm neustál,t 
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Dr. AL. RAŠíN: 

ČÍS. 108. ze dne 12. května 
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umění cítí, že k němu 'hemluví jen umělec, nýbrž 'osobitý duch 
11áwda. 

Vš'ecko národní snažení směřuje k solidaritě. Měla by politika 
činiti výminku, mělo by skutečně býti jejím trvalým cílem za
chovati třídní zápasy, povýšiti na nedotknutelný princip pouhou 
vládu většiny, nikoli vládu všech? Může Jen politika a politické 
strany vzpírati se poznání, že vyšší formou je solidarita národa? 

Ve výročí pro jevu českých spisova-telů třeba vzpomínat té 
doby. Tehda projev českých spisovatelů probudil ducha české 
námdní solidarity. Odfoukl jako chmýří všecku třídnost, umě
lůstky nanesené některými politiky a pod tímto el,emeni:árním 
tlakem lidové vůle ustoupili oficiální politikové. MnoZÍ rádi a 
ochotně, poněvadž jim promluvil projev' z duše, jiní neradi, ura
ženi opovážlivostí těch, kteří se o3měliH tvrditi, že lépe slyší, 
jak bije srdce celého nárJda. • 

Samostatný stát českoslov'enský stal se požadavkem celého 
národa, bez rozdílu stran, tříd a stavů, v jeho žádání i v zápasu 
o jeho příští zosobněna je solidarita národní, žádná strana ne
múž'e se ho vzdá:i, nemúž·e od boje !Ustoupiti. 

Po dlouhé době v naší poliH'oe objevil se společný p~jžadavek 
oelého národa a tím také potřeba, aby solidaritě národníodpo
vídala politická jeho organisace. 

Kdyby stát oeskoslovenský ~byl požadavkem' jen 
nebo strany politické, chápal bych, že současně chce tato 
a strana vtisknouti novému státu svůj 'ráz. Kde však !celý národ. 
pro svoje národní zabezp'ečenÍ, svoji obranu, svůj další 
žádá samostatnost, aby jako národ mIQhl přispěti sV::Jjí hřivnou 
k ,obohacenÍ lidstva, kde umělec a učenec, dělník, řemeslník, 
myslník, obchodník, rolník, in'oeligent každý, každičký bez 
věku a pohlaví je přesvědčen, že jen tímto samostatným státem 
bude položen základ k rozvoji sil jehlO a tím 'celéhc národa, tam 
oelý námd, všech 100% , má prá\'o na přiměřený vliv na 
bude uspořádán jeho vytouž,ený ideál. 

]siem přesvědčen a dal jsem tomu několikráte již veřejně 
výraz, že náwd bez rozdílu stran donutí všecky své vůdce, aby 
.odložili zvláštní požadavky, aby nedělali při budování českého 
státu theoretické pokusy, nýbrž společnou,' vážnou prací ve vzá
jemné dohodě vytvořili státní organisaci, způsobilou soutěže, 

a vývoje. 
A k t,omu směřovati musí také všecka naše vnitřní organisaoe. 

V letech šedesátých v zápasu ,o český stát projevovala se 
ri:ta námd3 jedinou stranou politickou slučující v sobě všecky 
politicky i kulturně činné muže. Dnes může jeviti se v n""',Tni-'n 

:>IouruoenstvÍ stran politických a všech, kdož před válkou 
zhnuseni politickými boji a byli mimo strany. V té organisaci 

95 

dojíti pravého projevu ne pouze vůle stran, nýbrž vůle 
národa. Do ní náležejí jistě vškhni ti, kdož naslouchali bití srdce 
národa jinde než na politických schůzích. Ve válce viděli jsme 

že vedle oficiální politiky stran jest ještě jiný život národa, 
silný, mocný, pronikavý, hluboce zakotvený, a nemůžeme svoji 
arganisaci národního souručensTvÍ založiti na předválečných stra
niách politických, které ve válce podtehly tak pronikavým změnám, 
ChDeme-li dojíHke sboru, -jenž projevoval by národní vůli, ne jen 
vůli stran, musíme založiti organisaci národní hlouběji, musíme 
se ptáti, zda-li udělaly z oeského Udu n á rod, sebevědomé sdru
:hení s jednotným cílem, pouze politické strany, 'ti také všichni 
ti, kdož vzdalujíce se strannického zápolení, vysoko drželi p'rapor 
národní solidarity v dobách dobrých.i zlých, pracovali o jeho OS0'

bitém kulturním růstu. 
Jsme, hohudíky, již tak dal,eko v Čechách, že by právě národ 

ve všech svých složkách nechápal, že by tam, kde m'á býti 'tlumo
oena národní vuJe, měli scházeti věrní služebníci jeho ideálu a že 
hy mohli býti podezíráni ze strannkké zaujatosti, ač celým živo
tem dokázali, že nad třídu, stav', kastu icenili národ. Všichni máme 
povinnost pra'covati k solidaritě stran. Ale bylo by málo: my 
musíme budov,ati solidaritun,áwda. 

Al přijde chvíle rozhodná, nepoloží požadavky svoje strany, 
vyšší, mohutnější, mocnější činitel - národ'. Hlas celého 
musí slyšen a vyslyšen. 



.F. 

e ezrád 
čís, 1. ze dne 1. ledna 
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:; árodů vybuduj'e takové tvrdé, hluboké a nepohnutelné základy, 
:2e stát bude v bezpečí proti všem násilným proměnám a převra
;um světovým. 

To bylo ctižádostí české politiky. To nebyío cnzádosH poli
; iky rakouských vlád. Česká politika byla nucena bránit národ 
proti nim Tak bylo p'řed válkou, Za války Mře. Ještě více 
bylo možno nedbati ústavy a zákonů než za dob předválečných!. 
tjamatujete se, jaké hfiOzby létaly z Vídně dG Čech? Pamatujete 
,e, jak hučela pražská německá ulice, která už viděla Prahu pod 
,;vým jařmem? PamatuJete se na křiky, které nám chtěly Vzít 
všecko - půdu i vzduch? Smyčka, která národu byla stále na

na hrdlG, ještě vke byla stisknuta. A stavěn už byl rve 
Vídni oblouk vítězství, plOd kterÝ11I měl p,rojít český národ na znak 
wého porobení. . 

Národ jest klidný. Ve svém nitru hluboce dtí krvavé urážky 
:,:vého cítění a svých práv - a zůstává klidný. Klidu mu dodává 
vědomí pravdy a práva. Ví, ~e plní své povinnosti jako národ 
;} že není zločinem, neuznává-li násilí za právo, hájí-li čest a bytí 
í1iánodní, chce-li žít životem svobodným. Není zločinem, zpívá-li 
celý národ písteň, která tryská z jeho duše, píseň, jásající vstříc 
,Viobodné vlasti, kde bude volně dýchat, kde bude sám hojit své 
rány, těšit s'e svými radostmi. Č'eský lid ví, že není vdezrad'Ou" 
když poslouchá příkazu národní mravnosti a když jde za veikou 
myšllenkou, která tViOřÍ dějiny. A dějiny jdou ke svým cílům, ne

se u ran, které zasazují vinným .i nevinným. Před 
třemi sty lety ubily českýnánod. Dnes Je doba, aby mu 'splatily 
'd dluh. 

6 



Post Dr. AD. STl?ANSKY; 

Odpověď na dopis. 
"Nár. Listy" čís. 350. ze dne 25. prosince 1917.) 

(Tří místa censurou vyškrtnutá, připojena jsou za článkem.) 

»Vysoko jsme. bratře Vmdo. 
zanotili písničku; d0j bůh, aby
chom ji dorpívalL" 

Z ltráskova románu. 

Milý příteli Emile čermák,u, kladu-li v čelo tét'o stati Vaš(' 
jméno odvátého Čteského novináře, na kterého se u nás pamatují 
uz JeD nemn:')zí, je to proto, že když jSlem se 'chystal ji naps:at .. 
plOdU I jS1em bezděky, že odpovídám na dopis, který jste mi poslal 
před třemi měsíci a myšlenky jsem už dHV'e ve vlastním 
nitru st,ckrát zpřemítaL Kdybych byl sám psal z ciziny někomu· 
u nás d,oma, byl bych asi psal ,nejiouk, nd Vy ze Safije (mně. 
Ž,e jste se n,edočkal tak dlouhlO odpovědi, nebylo z nedostatku 
zájmu, spíše z jeho a že Vám t,eď dávám 'coram 
pubHco, vysvětlíte si sám a uvěříte 
mi, že přát.elsklO1u intimitu 
vého p02ldravu nlestírám zbytečně. Když jsme se v Brně setkali, 
čtvrt sta Id je t,OffiU a víc, Vy, zanícený ctitel Masarykuv, příliš 
ml.ád, než aby Vám kterési zdené aHotrium nebylo nutně vyneslo 
špatulo!U známku z mravu a 'consilium abeundi od něho přísného, 
a příliš svuj, než aby to bylo zmenšilo Vaši úctu k němu, já, 
který v drashcké škole Skrejšovského složil zkoušku zralo'sti tím, 
ze z ní včas vysTlo:upil, oba mladí a neostýchaví, víc odvahy než 
ro.zvahy v duších, ušli jsme hezký kus c,esty spolu, bijíce i biti 
hlava ,nehlava v pnudké Viojně s oportunismem moravského poli
tického hofra:tstvÍ. Vás pak zavál osud na Balkán, mne leště dále, 
do vídeňského rajchsra~:u - (odnikud není, věřte, do Čech tak 
daleko jako z Vídně) - pětadva'cet let neměli jsme si 00 říci., 
alž jste mne překvapil vážn1o!u, starostliV1ou, upřímnou lepištolou 
na '(hema, které zaměstnávalo a zamestnává politické čechy, oož 
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je t:Jlik, jakr) celé Čechy, neboť účast širokých lidových vrstev 
na po1itkkém dění je II nás dnes tak ohecná, jako byla na 
náhdženských dějích patnáctého a šestnáctého věk:.::. Vaše
bo listu se dají shrnout v jednu: byl-li náš pOlstup' v,e Vídni 
vhé,rln;'; .a úoelný. Vy se ptáte a.já říkám, ~e ano. Dával js'em (si 
'u otázku úzkostlivě v době, kdy zodpovědnost byla 10 to větší, 
že w>r1lPní české politiky bylo rozstrkáno':po krimi:nálech 
ale už tehda jsem si ji zodpověděl kladně a dnes, kdy zavládá 
:1ezkalen)~ s,ouhlas mezi pražským vedením a vídeňskými vykona
nó::li česk~ politiky, jsem už pr)st ,oněch mučivých pochyb, které 
dikilov.aly Váš list, a nemate mne ani konstellaoe na doplomati
ckém nebi, jež je dnes jistě nepříznivější, nd před třemi, měaíci. 

Neboť čím vke se blíží vlOjenská ,a diplomatická partite ko
ječné hře - .a já si nejsem jist, nlebude-H likvidace sv'ětového 
'~yklonu bouřlivější, krvavější a převratnější, než jeho pfuběh -
rÍm bezpečněji vTm, že žádný národ "nepřidá sobě loket jeden", 
jJe vše bude zváženo váhou dobrou ,a změřeno mírou spravedlivou, 
;Se žádná politika nk nesp'raví a nezkazí ;l1a tom, čemu jsme 
Lvykli říkat s it u a c ,e, a že ve svízelné zkoušoeobstojí všechny 
pevné skutečnosti a propadnou všechna mátožná zdání. Zorným 
úhlem té jistoty pozoruji, co česká ddegan: konala a mluviia na 
říšské radě, a chválÍm L~; i ('op:;rtunismu3, který vzbudil Vaše 
lbavy. Řekli jsme, 'co 'ch~eme, a nleudělali . jsme nic, z čeho 

možno souditi, že to nechceme doopraV:dy, Řekli jsme, 
,ech-oemlE: 'dualismu a oentra:lismu, a ničím jsme nezadali dusled
:ému, činnému 'odporu proti oběma těmto můrám české politiky. 

J{lekli jsme, že nechceme žádné Cislajtanie, a ndli jsme se teďy 
;"adit s jejími poslanci 'o j'ejí nové úpravě, nešli jsme už do 
:~;.ádného předlitavskéh:o kabi'netu a žádný jsme už nepodporovali. 
Víc jsme zatím dělat nemohli a méně dělat nesmíme. Naše 
v}rmluvnější ř,eč byla, že s n.ámi nebyla ř,eč. Dívají se IplO nás úkloslem\, 
Jedni zlostně, druzí posměšně, jiní s krčením ramen, al'e všiclm: 

že jsme svoji a cizí, že ani, když jsme zcela losamooeni, 
Jejich menšina, nýbrž svuj celek, a že 'V hlavní věci, 10 kte

mu pujde, by bylo možno Čechy sníst, rOZ!TIělnit, zničit (dají-U 
~,Ie), al'e ne Ipřehlasovat, protoŽle 'O sobě vle Vídni hlasovat ne-
dechají. Nejslem zásadní lod'purce politického oportunismu, vím 
dobfe,že radikální ideologie je s praktkkou politikou nes1učitelna, 
podporovali jsme Badleniiho za kus jazykové rovnoprávnosti, od 
které j'e ještě na hony d~ll,eko k oeskému státnímu právu, podpo
novali jsme Thuna, kt,erý by byl vysoko vyhrnul knížecí obočí, 
kdybychom po něm byli chtěli s'.1verennÍ český stát, loptimistický 
;l t.rpělivý dr. Kramář podporoval ještě Gautsche a Becka -
·)portUiuismus byl p,ěkná věc, milý příteli, a snesitelná věc, disku::' 
:able věc} dokud šlo o otázky etapové p,olitiky. Jít opatrně, 
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zkoumat nosnost základu, než se naň postavím, volit cesty, vy
hýbat a uhýbat, neplýtvat nákl,ady,šetřit sil, pio~o.rov~t .sit~aci, 
rozvíjet podle ní maximalisticky program nebo. mmlma!l~hckl -
dobr.á; to vše mělo tehda smysl. Dnes ale nejde o p rl Zl pi U S,Oe 
biv,ost, nýbrž o cílevědomou. výlučnost české politiky, 'dnes 
nejde o to aby uměla otáčet na dlani, nýbrž io to, co veZ!e, o 
c lel <O II če~kou-věc jde .a o to, aby ona měla a jevila of'lý 
volumeTI, nezkrácenou prostornost, svo~ hmot.nou e·e~rostup~úst, 
svůj stupeň tvrdosti, sloVlem, SVlOU fYSl'ckou 1 mraV~l r.e a II tu. 
Dosud jsme poř.ád počítali my, dnes jde o to, vynutit Sl, .aby ise 
počítalo s námi, aby se m II selo s námi plOčítat. K tomu .Je dnes 
zap!otřebí jen chtít, ale chtít celre, dělat vše, aby bylo zřejmo, 
že chceme, .a nedělat nic, podl,e 'čeho by se zdálo, že nechceme, že 
už zase počítáme, a že sl,evímte. 

Nevidím věru onoho diltemmatu, jaké Vy stavíte: "Dopadrte-li 
to venku tak a tak, budemte my čechové v Rakousku při t i s k;' 
nuti ke zdi, dopadne-li to venku jinak, vydechneme volněji." 

Ne, milý přítdi. Na všechen ZPUSO?, ať "to ':.enk~ ,dopadne 
tak nebo jinak, vydechneme my čechove voIne. Ne~eckeh.o pa?
siví nad inámi už nebude, inepodřídíme-li sIe mu samI. To Je nase 
sp,okčná, skálopevná' víra a není to víra v zázraky: zázrak by 
byl, kdyby nás oklamala. 

Jsem poř.ád p·řesvěd'oen, že i styk s ruskou revolu'cÍ:. 
k níž se hrabě přibližuje s pmstoduchostí, s jakou se 
dotýká 'lllevinné pa'cholátko ohně, .,i všeobecná zahraničpí situac~. 

1. (Zabaveno.) Věřím,: sjedno'cení srb~ko-;h?rvat~kého na:oda svt.el
ně, jalm v sjednoc'Em Polsky a myshm, ze. I. k Inam se ,:lada nasich 
věd navrátí b le z lnových bojů, že našemu náwdu vzde]dte svoboda 
z pwlité v této válce. Ale tomu,že by se věci vye 
vinuly jinak, že by mír zase byl zastřeným . přiměř~m, jak,o 
'vše'chny míry před Hm, alni v tom případ.ě by nás tu ;mkdo Ine-

2. přitisknul k,e zdL (Zabaveno.) 
Jer; ine zpět k etapové poHtiúe! Říkát,e, abychom si 

nejdříve český nákladní list v Litovli. Ale vždyť to 
to, že jsme dosud chtěli . český, v 

a šli tou stupňovitou iŮestou k českému státnímu pravu, kdežto 
dnes víme, jako :he dvakrát dvě jsou čtyři, že bez českého !Státního 
práva nedostane se nám nioeho, arii českého nákladního listu 
v Litovli uleblO že nám jej chvíli budou vystavovat a ph:stanou, 

3. až jim t~ochu otrnle. (Zabav'eno.) Po čem celý národ prahne vší' 
silou :svého c'htění, il1emají jeho poslanci pr,áv:a ídiplomaticky smlčet. 
Posla!ud nejsou diplomati a buďme rádi, že jimi nejsou. -Ostatně 
ie du'es věc hotova, mimo debatu a spor, kostky jsou vdeny, 
i i ta v s k Ý Rub i k on překročen. Jste starý a ne špatný šachista 
a vHe, CiO znamená: plece tOiUchée. 
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Národ, vězte, je tak svorný a .odhodlaný, jak nebyl snad 
v žádné lepoše svých dějin. To je, 00 vy 'lv Sofiji nevíte la co 
nikdo nedtí, kdo tu nežije. Takov,á svornost a takuvé uvědoměni, 
pttOl:liknuvší do všech národních vrstev, je více, .n;ež výhodný 
vedl,ejší zjev, Je sam:o 10 sobě mooenský fakt, radostný a spo
lehlivý,a zapřísáháte-li nás sám, abychom zůstali jednotni, věřte, 
že jen na zá!d:;.d.ně takového přímočarného, nesmlouvavého iQd
hodláni lze tu jednotu udržeti. 

S pohnutím jsem četl, jak učíte :své děti češtině. Vidíte, 
Vy, všude na světě učí rozptý\tení čdi své děti honem 
nenaučili-li je dosud, a také' u nás se brousí, opravuje, 

plse, čt,e a učí česká řeč, dědictví svobodného někdy národa, 
kter,é se nám do'chovalo, [protože j'e iextra oommercium a nemohlo 
být rozkradeno jako česká půda a zcizeno, jako jiná česká práva 
-:- í~ie?í-li ,to vš~ instinktivní předezvěst slavného p1oHtického vzkřÍ
sem ceskeho naroda? 

P Je V lil é z dra v f, p e v tll o U ID' Y s 1, P' e v n '0 u nad ě ji! 

1. ... , která se čím dále, tím zřejměji krystalisuje a řadí kolem váleč
ných cílů Wilsonových, přiměje na konec dosavadní držitele moci ve Vídni, 
aby sami dali podnět k přeměně monarchie ve svaz svobodných suverenních 
státll, jímž původně byla. 

2. . . . se lépe podívejte na tu udýchanou, vysílenou, hospodářsky 
zpustošenou moc, která nás k ní dosud tiskla. Stát, který má platit dvě až tří 
miHardy ročních úroku ze svých dluhů, jehož cedulová banka má k úhradě 
osmnácti miiiard bankovek tři sta milionů zlata, jehož vy-
čerpaný průmysl žiznl po surovinách a nemá, zač by je směnil, až se otevrou 
hranice, jehož zemědělství je krajně vykořistěno a zanedbáno, takový stát by 
měl docela jiné starosti, než tisknout milionové národy ke zdL Prosím Vás, 
jen si představte tu zeď! Ta bude terlOunká, slabounká, jako z kaše a při
tlačit k ni někoho, vylítne ven a bude zase tam kde ho nechtěli mít. Ta zeď 
by se musila teprve znova stavět 3 omítat a kdo pak by to dělal? 
Kdyby světový mir nepřinesl pokoj také českému národu, nuže, pak by nezbylo, 
než vykasat si rukávy a dob Ý t i si ho. Vy věříte, ze německo-maďarská 
hegenomie by stačila po světové válce ještě na zdolání pevné politické ofen·-

nespokojených rakouských národů? Ať to zkusí. Víme zcela dobře, co by 
naši povinností, kdyby mír nepřinesl če3kému národu plné sebeurčení. 
v CechácÍ1 nikoho, kdo se té chtěl vyhnout. 

3. ~ .. Rozumím-li Vám dobře, jste jaké na pochybách, jestli se neměl 
náš slovenský požadavek zřetelněji odlišiti od našeho státoprávníno programu, 
po případě neměl-ll se vysloviti teprve, až bude jasno, kdo s koho. Ale i to 
je, jak říká dr. I,: a šín, pře d v li leč rl é !ll Y šle ní. Národ chce svobodu 
a vlastní státní ustrojení, které mu ji na věky zaručí, chceme býti s jed rl o cell i 
stejně jako Poláci a Jihoslované a hledíme na slovenské komitáty stejně, jako 
hleděia Vaše druhá vlas;, Bulharsko, pfed balkánskou vojnou na bulharske 
vilajety osmanské říše. 



ll. DVORSKÝ: 

Stále Irsko! 
<"Národ" čís. 27. ze dne 24. října 1917.) 

Irsko je nyní velmi Gblíbeno !ll německých politiků i· nemine 
skJofiO dne aby jím někdo nezašermoval proti sebeurčení nároďů. 
Němečtí p'~litikovése totiž Ir.ů neujím:ají, nýhd hledí irské otázky 
vy;užiti za omluvu pro se"be. Když Anglie Iry, lproč my 'ne Čech1y, 
Poláky, Slovince atd.? Překva'p!Uje, že n,ejdále zašel dvo~: rada 
Lammasch kter" navrhuJ'e - snad! žertem - aby AngIn byla 

, J b v , 

piopřána přednost a sláva vytvořiti v Irsku, VZOi, pro .se
v 

euroem 
národů, jehož by pak bylo přesně následovanu na pevmne. Kdyby 
se pak na př. čdi dtili zkráoeni, m!U,sil !by se ~ejich hněv lo
gicky obrátiti proti Anglii, že dodala vzord'f tak nedostatečný; 
Méně masop~.1stnía také méně záludný j'e poslanlec Sylvestr, kt.ery 
vytýká, že Anglie s Iry nakládá šplatně, že se patrně nepolepší 
a t!Udíž nezasluhuje důvěry malých národů. Je vskutku 'bolestno, 
máme-li \litiN politikům tak vážným ipronésti nešetrnou otázku, 
zda-li mluvke s' takovou horlivostí o Irsku, také o něm něco vědí? 

Kirchhoffova "Landerkurnde von Europa" není zajisté kalný 
pr.amienčtyřdohodový a dr. Fri'edrkh Hanu, který tam napsal 
odstav!ec Die britischen Ins'eln", byl dobrý Něm,eca vážný baďa
tel. Vizm~'tedy, 100 pravÍ na str. 174.idr.uh:éhro dílu, první poloviny: 

Také v Irsku lze v posl,ednkh desítHetícn pozorovati velmi 
zn.ač~ý úbyttek ř'eči keltské. Jsou t{~ ~'o!n~tvé v kraj};ty v l!lste~u~ 
OOl1naught a Munsteru, kde se sta,ra rec Jeste drn, z k~~l?vstV'1 
Leinsterskéhlo je v pnvdě úplně vytlaoena. V r. 1851 tvonh oby
v.atelé těch iokr.esu, kde se př1evážně mltuví irsky, ještě 22%

, r· 
! 871 již jen 10% obyvatdstva ceJ.ého ostrova, 'Cld té doby počet 
jich dále klesl." (Psáno r. 1890; The Statesman's Year-Book 
z r. 1914 uvádí tato podroonější data: r. 1911 mluvilo v Irsku 
v Ý h r ,a cl n ,ě i r s k y pouze 16.873 obyvatel čili 0.39%, ir s k Y ta 

angLicky 565.573čHi 12.90/0; vý~radně ?ng.l~c:ky pak 
3,807.773 čili 86.7% ; obyvatelstva vubec rmaleho lrshny bylo 
r. 1911 v Irsku pouze 13.30/0). 
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"Vystěhovaledví" - plse dále F. Hahn - "má méně viny 
'-:·a hynuti irského jazyka, neboť Je prokázáno, ŽIe z hrabství, mlu
vících výhrndněangEcky, stěhuje se poměrně víct 'Jbyvaíel :než 
z ho~ský·c:h krajin na západě. Irčané, kteří dnes Anglii tak ostře 
'~aJpadají, mluví z velké části anglicky a nejsou vždycky 
kat,olící. u V dalším lituje Hahn (r. 18(0) rozporu mezi Angličany 
?, Iry a : "Geograf nesmí zapomínati, že Irsko je země :na 

kl' Od j' h -, v v v , d b' po :aay pu J, ve.~c~ c< ud_a . a s{)~~osne ze se svym po ne lm ne-
hodl k pestem obllm ba am zemaKu." 

Kráke shrnuto, irská ,otázka ne TI.í vů b e c 'O t á z k o u II á
rod n í, nejmén·ě p'ak' jazykovou, neboť ani poslanec Sylvestr, 
ani dY. r. Lammasch nedokáŽÍ, že anglický jazyk je útiskem Ipro 
86% irského obyvatelstva, které jinak než anglicky mluviti neumí. 
Irská 'otázká je problém sociální, způsobený 1. nedostatečnou 
pmduktivn:lstíi!fSké půdy, kberá má za následek, Ž!e brzy dochází 
k místnímu přelidnění ,a Ž!e se vyskytují katastrrofálníneúrody, 
2. šplatným ,rozdělením poZ)emko~ého vlastnictví a zkostnatělým 
Nonservatismem :anglické pozemkové držby, jímž je půdía !Udržována 
v rukiOU někcJlika málo latifundistů, vedle nkM: se tísní miliony 
drrobný,ch !pachtýřů a bezzemku. 

Obdobné wZipúry vyskytují se u mnoha národu Jiných, tak 
v jižní ItaJii, Rusku, Rumunsku. Nebýti (!xumyslov.ého rozvoje, 
dtili hychom je i v Čechách mnohem naI.éhavěji. Poměr irského 
bezzjemka mateřské řeči anglické k latifiundistoví té~e mateřské 
řeči ndiší se v p,odstatě od poměru něme.ckéhio dělníka k pruské
mu junkerovi. 'Státopirávní zahrocení irskéhlo problému nastalo 
jednak v2'Jplomínkami historickými a náboženskou citlivostí kato
líku, jednak ostrovním cha.rakterem úLJemÍ, které tvoří ucelenou 
geografkkou jednotku a piOchlopitelně vzbuzuje nechuť k rodinám 
iatif1undistu,ptOcházejícím z ostrova sousedníhJ. Po stránce státo-

j1e to' podobný partik!ularismus, s jaky'Tlli se shledáváme 
v :poměrlu Hanoverska k Prusku. 

S českou otázkou nemá otázka irská 'nk společného ani podob
n,éhovyjma, že Irčané i Č>eŠi byli plwnásledováni z důvodů nábo
Žlenských. Posléze Irsko, postrádající užitečných minerálů a ne
",chopné k agriklultuře a nemající značnějšího prumyslu, nemů~e 
,;e Ibezpodpory Angiie obejíti, kddto systém nepřát·elský oeskémlu 
.. ár:Jďiu využívá proti němu právě bohatství jeho vlastní půdy. 

Líčí-li němečtí politikové obyvatelstvo Irska jako zvláštní 
lámd, lišicí se od Angličanu snad tak jako {češi od Němcu, je ;to 
zřejmé falšDvánÍ fakt. 



DOBROSLA F KREJCl,' 

Demokratism v ' a nase samosprava. 
("Nhod" čís. 34. Ze dne 22. listopadu 19\7.) 

Bouře čistí vzduch. Utrp'ení zoceluj,e povahu. vzpru-
žuje sílu i chuť k práci. 

Staré pravdy, ale jak nově zas a radostně je cítíme posled'ní 
dobolU II nás! Bouře gigantické války se dosud nepřehnala, dosud 
bez mHosh ničí tak mnohý dr.ahý strom, tak mnohou dra
hous,chránku vielkých myšlének a plánů; ale očišťující účinek 
'toho maganu na dusné ovzduší př,edVálečných názorů světových 
je lUŽ víoe než patrný, a 00 je !hlavní: v plrsou oelé.~o lskior,~ náro~a 
dtíme již nový, sv,ěží vzduch, cítíme ra~ost~~o~ JIstotu, ~e bQ;~r~e 
i lutrpení nás n,ezlomi1y a nezlomí,. nýb~z o~1Sh9' a zoc~ehly, CItl

mle ra:dostno,u naději, že po bouři vze]d'e 1 nasemu naxodu den 
plný sluucea jasu! 

Světová válka, v tak mnohém směru radikálně 
plOZ'1.11Iěnila vůdčí dřh~e názory světové, přivedla náhle téměř k vše
obecné svHové platnosti dvě krásné zásady, pro něž l1árod nás 
luz před staletími horlil i b:::;joval: zásadu seb e Ul' če II í n á
rlQ d 'u a dem {J k r a le i e. I ti,kdo s'e k nim ji'ž otevř,ené 

kdož se jim dosud' brání, budou jistě po vál'oe spolu
starého sv,ěla dle zásad těch. Síla zdrayé, 

taková :be Sie jí nakonec nleubrání ani Iti, jichž 
, v b rl' j' • zájmy ať už kříží skut'ečn.e, ne o zuan rve. 

Věříme pevně že také našemu námdu vzejde brzy 
nová doba, doba a demdklra,de. Nevíme do-
s!ud k rl a v jaké z p u s o b.ě. 

nejistota co do času a forem nedlOVloluje sioe dosud 
kioina1:i vš!ech 1l)lotř,ebných příprav, aby !přechod ;re staré -dloby 

lL b + v o T' , PV db nové mohl se díti ,hladce, rychle a' ,ez losesu. UTI ,spise 
však miusÍme se ,chápati práoe na polích, kdie přípravy pro !no~ 
VlOU dobu jsou už 'možny, ba Na herdu tak:ovýc? pol! a úl~,?lu 
byl'o zde již krásuě pOlukázáno: M.uslmie Ste sna~,.t predev~ur:' 
abV'chiom se sami 'Obrodili piovahi.Ně i mravně, politicky se sJeo
notit a naučit se dobře Irozeznávat zájmy celého ná-

, stran :u,eho vrstev jeho, musíme 
hospodMské i sDciálni povznesení nejši,r

ho jo vat v sobě i fU jinýchp'wti politickému 
p,essimism:u i pí-enec'hávání p.ráce jiným atd. atd, 
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Chtěl bych dnes upozorniti ještě na jedno pole, kde by 
bylo po mém soudu obzvláště nutno započíti ihned s přípravami 
p:r,o nový život: na pol'e naší mís t n í s a mo spr á vy. 

Zdravá samospráva je zákíadnítn pilířem demokratického stá
tu. Pilíř musí však míti bezpečné, zdravé základy, má-li celá 
stavba býti pevná. Zdravé je jen, co je poctivé, sprav:edliv'é, 
mravné. Chceme-li jedu:);u k pravé demokracii ve státu., 
musíme s'e starati, aby základní pilíř jeho byl y;e své. podstatě 

octivý, Ire všem spravedlivý, m,ravn,ě nezávadný. 
jako s radostí pozorujeme na všech stranách, že :červánky 

n,ov,é ~a nad}§je v lepší budí ~dr.a~é s:b~poznání ,~ 
touhu pJ naprav,e, po povzneSlem, FKO vldlme, kterak 
jednotlivd i oelé strany neváhají sle mužně přiznati ke svým 
omylum i chybám a hez fa.l'ešného ostychu vplouti do nového zdra
Viějšího proudu, 'V zájmu c1elku nahraditi pochybyvší vudce jiný
mli, začíti s rdo,rmami především u sebe samých, - tak také 
saiffi!Osprá\ča naš,e jist,ě nebnde váhiati, aby kýžené a kynouC'i 
již l:ep'ŠÍ příští národa naš,eho připravovala plřed,evším z I ,e p š o
v.á II í m s.e b!e s ,a m y. Dobré vůle a nl;d'ostné ochoty jist.ě ne
scházÍ. Jisté jen uplOZoměnÍ jle poHeM, jen dobrých vůdců na 
nových oestách, jen organisaCle! 

T,aké zde .ovšem nejsou možny velké reformy, vyža-
změny příslušných Ale i bez takových změn možno 

ihnled mnohé zlep'šiti, mnohé připraviti. Dov'Oluji si zaHm UpOZOI'
niti aspoň na jednu stránku po mém soudu obzvláště důležitou. 

Má-li b)>t samospráva zdraV)"lTI základem demokratického stá
tu, musí -především sama být zbudována na zdravém <cl e m 10-

krat.ismu. Mus} slučovat~.ke s~ol:ečn~ pr~civ;še:hny své .č~~ny 
dobre E'eSri1l ze spolucmnosh vylucovah zadne vrstvy JeprCh. 
Na hezodkladn;YL! změnu volebních řádů do našich sborů 5a1110-

správný,ch nelZ!e však teď pomýšleti; známé zkušenosti odjinud 
tak:é nabádají k nestala se změn.a překotně. Tím 
v.íc }e však již nyní připravovati přiměřený p ř IE-

ch 1O:ti do pomeru. Nemožno sioe p:o",olati přímo do vlast-
nkh sborů samosp:rávných vrstev dOSlld v nich ne za
stoiUPleiných; ai,e do přeóetných s o r ů por a dll í cha p () mo c
n~~ h. mdn? i ~~hodno je ~'~ibr':.ti. ihned., Možno, i záh!odno ':t
tvaret! za hm uoelem po pnpade ! n {) v,e takove sbory, s vaz
n}'llii úkoly, nejen poradními, ale i kontrolními, po případě i 1'02-

hcdujk:ími v jednotlivých sp:eci:el[lkh otázkách. V nich možno i zá
hlodno poskytnolu1:i také zástup'cům vrstev tě<~h příležitost, aby 
se slezn<Ímili se základy naší samosp,r ávy is prací v ní, aby 
se naučili ;vážiti si jí a s láskou .pro ni pracovati. V nich! IffiW 
by naopak zasled'::;savadnÍ flerx,esentanti samosprávy příležitost, 
seznámiti se blíže s vůdčími 'O'sabami i se zásadami, potřebami 
.1 tužbami vrstev oně!ch. 
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Takový bližší, klidný styk při práci pn celek přines! by 
:1ár.odní. věci .1 d:lšÍ, ~~liký plro~pěc~·: připravo,:aI by přek!~?utí 
pT'Cpastl 'mlez!rUznyml vrstvami; naroda, zmensoval by vzaJem
,:''Jd jic,h ;l1eQ,~véru~ učil by Je p{)c!.iv~ ,so.učinu?stia vzáJ 
Je m n ,e u c te. Ovsem, musIlo by pnzvam tech novych vrstev -
a mluvme přímo: přizv.ání zástupců organisovaného dělnictva býti 
myšl,el1iO appováděno p Cl e ti v.ě i <ll pří II 'n ě. Ne snad jen de 
b:ezvýznamný'ch sborů, kd.e se jedná IQ v,ěcech, málo se týkajídch 
zájmůšiwké veřejnosti, - ale i do z á važ rl ý::: h k o m i!3 'í, :na 
něž samosprávné korporace přenesly jednotlivé důležité části své 
prav,om'xi. A př~zv.ati do nich {ne snad j'ell pro jméno .po jed~ 
ncm nebo dvou dělnících, dolwnoe snad lidech bezvýznamných, 
massám dělnidva snad i nesymp,atických, - aie ponechati s dů
v.ěmudělnickým ,olrganisadm samým, by do komisí těch' samy 
vyslaly stanovený, 'p.řimHený, nik:)li bez v Ý z li a m n Ý počet svých 
zástupců. Organisaoe ty {)b:)u směrů hlásí s·e podivě ke společné 
práci náriQdní, .- v,ěnl.ljme jim plnou důvěru, a jistě nezklamou! 

JJál'e je nutno j.ednati v;;: vŠiech těch sbor'ech s novými zástupci 
dělnictva vždy zoela ;li pří m ně a s rl II v ě f::J u. Přicházejí z ji
ného priQstředí, přinášejí si Zle svý,ch :organisací a schůzí -
upřímně i'eo;;:]1o - přirozenou dávku nedůvěry k,e sbClrum, z niiťh'ž 
dosud byli téměř vylouoeni a jsou [iáchylni viděti v nich vše 
spíš oernými brýlemi než FtlŽovými. Přiznejme jim raději :upřímně 
sknl'cčné chyby,abyclmm jich neniechaH dohadovati se neprávem 
chyb mnohem vHškh! Přijímejme vlídně i. jejich výtky nebo rady, 
i když snad dl'e zkušenost! neproveditelné; ukažme klidně, 
p r;Q Č jsou llepraktické nebonepwvedit;;:lné, al'e nesrážejme jejich 
horlivosti tvrdým síovem! A přijímejme rádi a bez neduvěry, iCIO 
přinies'O'lJ zdravého !a proveditelného. Mají ze svých organisací a 
~!ružstn' mnohou zkušenost, jiným vrstvám národa dosud ciZÍ, 

i<terá i na ji~'1Ývch, polích m~~e přJ.nésti do~~é ~ěci ~mno~ý prospěc'~: 
Takto provadenarozumna s::Jucll1nost pn ruznych ulwl·ech naSl 
s~mospráv.~ ~y vypudila ,mno~ouv z~yte~~,?u h:?fkost, neo?u;rod~ 
:Jenou neúuveru, nep'ekne pOC1lezrem VUCI naSl sa:m'Osprav,e ze 
~rdd velké "i d~yeživt,é části národa, jako~ j'e n~~e dělnidv:?. ~ 
byla byn.e]iepsl pnpravoil1 pr.o demokratIckou ucast ve vereJne 
správě, nejlepší učiteíkou pro plný život v dem'Jkratickém státě. 

Prospěch pro .obě strany i pro národní celek jest tak samo
, že by bylo důkazem malé upřímnosti naš,eho volání po 

kdyby nepřišly pokusy o tabvéto přípravné zavádění 
JemDkratismu do naší samosprávy, o takovouto - řekl bych -
p:raktick0u školu jeho. Kd~; začne? Kdo bude .vůdcem, kdo or
ganisátorem? 

BMIL SVOBODA: 

Nejbližší úkoly: 
("Národ" čís. 24. ze dne 13. z~.d 1917.) 

Spakuy jSo.u úvahy ;Q minul'Ůsri, kt'eré událostem dávných dob 
!JiCl{lkl~dahjí dnešní pozadí myšlenkové a citové, ale neméně špatny 
.Jsou uva y o věcech budoucích, které se nedovedou vybaviti ze 
.iuggestivníh::J vlivu ovzduší přítomného. Příkladem možno uvésti 
,chyhu, kt,erése dopouští každý, kdo chce uvažovat '0 budoucím 
vývoji v:ěd v Č'echácha zapominá, že změní-Ii se od základů 
státní zřízení, změní s'e vše to, ;co z dosavad'ukh Domérů nutně 
plynulo. Dosud byl nezbytným boj národnostní, d~'es je živiQtní 
p'~dm,ín~iolU , l:ároda,.!. a~y !1a n;ejyy~ší míru vypjal syou energii a 
,1~rOan1 'Qtazky postavIl do popr,eClÍ všeho svéhlo myšlení a dtění. 
Ja~ 'o bytí 2. nebytí národů, blíží se osudná chvíle, která tyto 
ltaiky rozho,d~~ pro: doby l:.ediohledné. Záp:as o vytvoř·ení základu 

priQ svdbodny ZIV01: ]ed'l1otneho iCielkiu námd!ního dostupuje vrchol
n,ého nalpjdí, vše musí býti soustředěno na tyto 'Otázky, ostatní 
musí stranou. Je sp:rá.vno p!romítati minulé boje nebo dokónoe 
dn<eŠní svrchova;né napjetído hudoucnosti, d!() dloby, kdy národ 
stane na prahu nového'Ůbdbbí a 'odldeehne si po překonání těž
kého utrpení přerodu? 

S přer.odem 'PiO 1itkkým uskuteční s,e i p ř fe rod s pol e č e 11-

s!k ý. Nelze si představiti, 2íe by po všem tom!, co se děje po tři 
teta, 00 nás jdtě čeká, mohl nastati jakýsi sociální statusquo 
anfe. Vlna demokracie, která se na východě vzedmula a skácela 
,~taldiQ!1.1 despodi, převaH s:e k západu a zntěnÍ společenské řády 
v národeich evropských. Změna zasáhne do základů, vejdleme do 
lového období vývojového. Není lepší rady nad starou zásadu 
aby byly !chystány nové nádoby pronove víno. PriQtiví se přím~ 
maha, za:nášleti ;pomod starynch hesel fstafrý kvas Ido lnových piom.ěrů. 
Slova mají svoJe spI<etité a těžké \dějiny. Podržují stdný zvuk 
z;atímoo obsah jejich prožívá úžasné wlěny. Z hesla' stává !s~ 
k10inečně fráze .o nesčdných odstínech smyslu, vrázdiný zvuk kte'rý 
aÍte určitéh1onepovídá, při němž si každý mysií co chiaea kDer~ 
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se dá proto stříleti na všechny strany. Je třeba přehlé'eJ:inouti 
smysl sl,ov před 'každou diskussí, aby :nenastal -spor :o slovo, jemuž 
každý jinak rozumí, takŽJe se nikdy nesetkají, jako 8'e nesetkají 
mimoběžky v prostoru. 

K slovům toho druhu patří "socialismus" i "dem1okracie". 
Užije!lTIie-li prvého sl,ova v přesném smyslu, nepovÍ nám ničeho, 
než že socialista pohlíží na' děje a skut,ečnosti životní s hl-ediska 
sp:ol,ečných zájmů lidských, nikoli s hlediska úzkého sobectví indi
viduálního nebo třídníhú. Každá nadvláda jednotliVlců, tříd nebe 
skupin nad 'ostatními je antis-o·ciální, pokud není ved;ena zřetelem 
ku vůli, k společnému všech - bez Je-li 
samovládc!em šllechtic, voják, kněz, měšťák nebo proletář, je lho
stejno. Jde o 'Odstranění otrodví, nikoli 10 výměnu úloh: kdlo 
má býti napříště otrokem, kdú 'Otrckářem. 

Slovo "Hd" svádí k podobnému nedorozumění. Bezděčně vy
Violává představu, že v rámci národa je ještě něco mimo lid, 
jakási skupina lidí, kteří nejsou lidem a o nkhž má se rozhodL. 
nouti, platí-li či budou"li: platiti N' životě více nebo méně než 
"lid". Ale právě towrozliš,ení je opakiem demokracie a opakem 
sKutečně sociálního nazírání na život, pokud s:e jím vyjadřuje 
vÍle ulež národopisné rozvrstv!ení obyvatelstva země. Dem'O
kratickému nazírání 'Odpovídá j!en takové pojetí slova "Ud" , !aby 
v národě nebylo vedle lidu, iaby slova "národ" a "lid" 
byla označením předinětu, té~e vdiké skupiny lidí, jen po-
ka~dé s Mediska p~~ěk!u~. růzr:éhio. vN árod , nebudie . nikd.r j:dno
tvarnou spoustou hdl vza)'emne sobe ~ovnych. Budou rume na
daní, různě 'přičinliví, různě osudem hnaní lednotlivci. Rovnost 
je stejně málo možná jako málo žádoulCÍ. Ale 10 to třeba iUsilovati, 
aby byly odstraněny fo!rmáJní, staletími nakupené hráze, které 
národ dělí v kasty a třídy, stihajkí s!e závistí, podezřením, po
hrdáním. Není zajisté společenskou nutností, .aby v povolání,ch, 
dosud vyhr,a~ený'ch mužům obj·evily sle náhle ženy .-: aIe nen! 
důvodu, proč Žienám ,aby s muži, všude, kam do
s.ahiují svými schopnostmi. Není spásy v lom, aby Vledení n'árodů 
převzali práv.ě dělnki, není ispraveďHvo, aby schopný muž 
byl vzdalován nejváŽlTějškh fW1kcí proto, že je dělník 'nebo aby 
neschopný :OÍmezenec zaujímal závažné místo :proto, ~e je šlechtic. 

NejhltUbškh propastí mezi lidmi netvoří majet'ek, nýbrž vidě
ulhí. Problémem demok·ra,de jle tedy pfedievším, a'hy osvěta stala 
se 'Obecným majdkem všech, aby vs'ec(mo školství, í nejvyšší, 
bylo uhr,a:bováno zje společných důchodů; aby nebylo "platících" 
a "oS'vobolJel1ých", aby 'každému bylo dlopřáuo vzdělávati sle dle 
schopností ,a sil, všem nadaným ta přičinlivým z veřejných 
pnosHedků byla dána možnost, aby mohli vytrvati 'na diráze vzdě
lání pro volně :U1roené povolánÍ. Pak mohlo by s'e splniti, po 
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čem kdesi volá CarIyle; "V každém národě a v každé. společnost~ 
je někdio nejvhodnější, nejmoudřejší, nejstatečnější, nejlepší; kdy
bychom ho dovedli nalézti, aby nad námi kralnv8L všechno by 
vpr.avdě bylo d:ohr,é - nejlepší, pokiud Bůh a pří~oda nám to 
Q'Ov:oH! Ale jakým uměním ho objevit? Ať nás 'nebesa ve @vém 
milosrdenství naučí tomu umění, neboť muže takového v:eHde 

Umění to spočÍv.á především v túm, .aby odstraněno bylo vše 
co překáží volnému 8úutě~ení rozumem a povahou. Tato práce; 
boření hráZÍ, dává bezprostřední program skut'ečné demokradi 
která je zlidovněním národa. A práce tato má velikou oen~ 
kladnou, protože z uvolněných sil zrodí sie tvůrČÍ duchové kteří 
vytvoří to, 00 by snad s dnešníh:O hlediska působilo d~jmem' 
marné, vysněné utopie. 



ARNOŠT HEINRICH: 

Poslední slovo .. 
("Lidové Noviny" čís. 100. ze dne 3. dubna 1918.) 

Kramář napsal MoravsKo-sl:ezskému Sborníku do prvního 
sešitu "nozdrav z Cech", který se na Moravě bude čísi: s uspoko
jlením a s p~)City dostiučinění. Je novým ;dokladem, jak se II nás 
za války vyjasnily pojmy a jak i nejstarší nedorozumění mizejí 
v pwudu politické obrody Oeské. Kramář zabývá se stručně a jen 
p::lVš,e,chně starými bolestmi p,ražského centralismu a s,eparatism~ 
moravského i slo\~enského, ale jasf1:osta určitost jeho soudů, vřely 
smysl pfiG Moravu, Slezsko, Slovensko a dndní význam Kramá
řův v náwdě činí jeho článek pos!ed'nfm slovem ve sp1orec!h, 
jaký má poměr východních českých zemí k Pr~:!!e a k C,echám. 
Oč se Moravané a Slováci tolikrát s Prahou přeli, řeší Kramář 
přirozeně a správně, a řekněnle -:- moravsky. Od let, kdy by! 
na JVkH"avě společnou prací všech řádných lidí vypleněn mrvařsk{ 
separatismus, živet'Ý vídeňskými vládami, nebylo na Moravě sep,,
ratismn a moravští češi činili, sec byli, aby mařili vl,ád!ní ús:i!í 
připoutáv.ajíd Nlmavu všemi prostřiedky k Vídni a odvracející j; 
Jd Čech. Na uherském Slovensku bulel ještě separatismus, .a!;: 
Nioravě byla již j,ediným opravdovým hlavním městem PralL 
a bylo postar.áno, aby sle nemohly 'Vrátit hanebné dloby, kdy 
Morava vpadala království do zad 'v státoprávním a kdy 
celé kraje odmítaly češství Vie jménu moravské národnosti. Čem~.; 
potom říkali v PraZJe moravský sepiaratismus, bývalo celkem 
jen hmmadné označení všeho moravského, čemu v Praze neroz
umějí ,a nesnažili se r:ozumět a (JO nevile odmítali jako provin
ciální mahchernosti a vrtochy, kdykoli: se to !Ozvalo odlišně v radě 
národa. úsilí chránit moravské odlišnosti, vybudovat v Brně kul
turní sHedisko, které by aspoň do jakési míry učinilo Mo,rav:J 
kulturně s'oběstačn:ou, všechen tento moravský separatismus, jak 
to nazývala Praha, neměl Gd l,et jiného smyslu než, jak žádá lve 
svém Pozdravu Kramář,' "soustřeďovati k veliké práci všecky, 
i skryté a diosud nevyužité síly, a pěstovati s láskou všecko, c; 
má Morava a Slezsko svéhlo, zvláštního a co je nám všem tak 
opravdlu milé; nehoť to nás uchová Ciď osudu jiných nároďů, 

kt!eré pod vlivem nivelisujíd síly moderního žj.v-ota se sťávají 
šedou, bezbarvou massou". Ano, takový, jen takový byl moravský 
separatismus a v:ě:domí, ŽJe jen bezpodmÍnečná,.Ds.pmstá vnitřní 
j,ednota celého národa oeskoslovenskéhio j!e dosti mohutnou a 
velkou silou, aby nám byla zárukou lepší t udoucnosti, naš,eho 
!1:er.~zlučného poliUckého spoj:ení, bylo, aspoň pokud se týče Slo

na Ntoray;ě pevnější a populárnější I'.ež v Čechách. 

Bývalv \Šasto politické různíce mezi Moravou a Prahou a h 
kalily nej;íce zdravý poměr' sesterských :zemí. Ale zase jen praž:skf. 
netocnost k moravským věcem a vY'PlývaJící z ní neznalost Č'::ské
ho východu mohly také tyto spory tzařa:dit do separaíistic'kých 
snah [moravských. Tu běžeb pravidelně !O ro'zdíl v názorech na 
politiku VŠenárodní a tedy o žádné uláštní :nájmy moravské. Za
řizovala-li ,se Morava jinak než Čechy v bojích politických stran 
a 'Zjednodušila-li své strannické 'Poměry a hoje v !době, kdy v Če
chách ,ještě zuřil boj skol'O všech proti všemi souviselo to jistě 
s ,odlišností moravských poměrů, ale separatistického na tom ne
bylo ,nic a dnes je i v PraZe již obecně uznáno, Že Morava zla'vá., 
dějíc si po:litic'ký pořádek doma sbužHa tím dobře celé české IPo
litice. Stalo se také nejednou,že se Moravané na svůj vrub sťarali 
o moravské p,oti'eby, al:e stávalo se to jen tehdy, když potřeby c:e
ského východu, sotva méně významné pro celý nál40d než potřeby 
kteréhokoli kraje v království, nedošly ~Jorozumění a pomoci ru 
zástupců ostatního nároct:a a k'dyž se Morav::! dma odkázána tra 
vlastní síly. Říkávalo se na Morav,ě tripC!e~ že p:m Prahu přestává 
český národ ~a Pardubicemi a lhylo \T,ěru pro mnohé činitele v krá
lovstv í třeba sViětové vojny, aby se jejich obz:Or rozšířil až !k Tě
šínu a ke Košicím. I dnobné nápadní události v Čechách byly na 
Morav!ě pmvázeny upřímným a dukladným zatím co 
nejv,ěťší zápasy Cechů moravských a slezských byly v králoV'ství 
sotva 'Vzaty na v,ědomost. Je již jinak a budie jinak, Kr,amářův 
Po~drav z Čech to zaru~'Uje a to je dobré ručení. Připomínáme-H 
staré a dnes již vyřfz,ené stesky, činíme to jen 
viděli, ja~é chy~y a nedostatky dsmepřekonali a 
pOl1ozumel ve vse'm. 

Morava ukázala za kruté zkoušky vo.ienského absolutismu dia
statocně, ž;e všecky její zvláštnosti ijsoiu ;jen barv'ou, pi'l.vabem a za
jímavostí jednoho nel'OzIu.~ného národního života, s kterým splý
vati 'musvme v,e vnitřní harmonickou oednotu, a nezustala za krá
lovstvím ani IV národníV'íře ani v národní naději .ani V 

námdní lásce. Surová ru'ka a:bsolutisHckých dr;ábi'l. nena'šla tu 
ani proslulé moravské měkkosti ani pověstné v'zornostia vás
nivá touha plO naprostém národním csjednooení v jediIlé!Y! la 
jednotném óesklosloven~kém státě vyišlehla tu· zpod útisku sídně 
pmdce :jako v Č:ech:kh. Nejen Praha, také Vídeň a celý svět vL že 
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Morava nemá jiné vfile a jiného cHe než stát se částí, neoddělitel., 
ným a žádnými hranicemi neodděleným kusem jediné -české země 
od :pramenu Vltavy k pramenum Visly, jediného národa, jediného 
,československého státu. Je si vědoma, že nesmírné její možnosti 
kulturní i hospodářské jen v československém státě mohou být 
rozvinuty aže nemá jiné cesty k životu dustojnému nadání, píle, 
Ideálů moravského lidu. Nežádá od !bratří z Čech nic:, než aby 
vytrvali ve y,elkém zápase, děj 'Se co děj a neslibuje jim nic, než že 
Jytrvápto 'jich boku ma v:ěky v dobách zlých i dobrých. Nemá 
[yodmínek a nedává ani nežádá sHbťt. Bude pracovat po svém o 
spol'ečn€ kultuře, ale veškera její práce bude majetkem ce
lého nál10da a všecky její budou každé chvíle k službám spo
lečného vedení společného zápasu. Celý národ bude stát také 
Za ni. Porozuměl starému slovu, 'že česká otázka bude rozhodnuta 
na Morav,ě. Na Moravě již rroihodnuto jest. Nikdo už Moravy ne- . 
vezme .českému národu. Dovedla.li se dlonraoovat tohoto rozhodL 
nutí, lodkázána sama na sebe, s pomlQcíc~iého národa vykontá zá
zraky. Nedostala lod Vídně !U11ivel'sity~ nedostala ani jiný,ch piodmíne~ 
kulturního a hospodářského vý\voje, noceká jich ji!Ž z Vídně. Dá ji 
je osvoboz,ený národ',aby jich !Užila :po svém pro sebe i pro něj. Dá 
jí všecko, čeho jJotřebuje, protože také lona dá mu vše, co je 
a nude její. 

Správně pÍ'še dr. Kramář o moravských a slezských věcech 
v [souvislosti s uher:s!kým Slov'ensKem. Tam je dosud 
než na Morav,ě a v,e Slezsku ja je včasné, že Kramář bere v ochr:anu 
slovenský svéráz a sllOvenskou řeč Iplfloti nedávným jeiště hlasům proti 
slovenskému separatismu. Čemu ISe říkalo v Praze moravský se
paratismus,dávno již naučilo Moravany posul!ovat slovenský se
jfaratismus (jinak než jak hyl 1Od! Havlíčka posuzován v C,echách 
a moravský separatismus bude bohdá dobrým mostem mezi Pra
hou a Slovenskem. Tak významný hlas z Prahy přesvědČÍ, dlOu
fáme, izatvrz<elé separatisty na Slovensku, Zbyli-li tam ještě ně
jací, že také Praha Ipochopil.a,žejednota československá ne., 
muže a ne'lmí ohrozit kultul'uíslovenské ani sloven~ 
ské řeči a že jejím smyslem je~aby byii Slováci sVlobodnia 
šťastni po svém, tak, jak sami chtějí. Právo sebeurčení i uvnitř 
národa musí být ;pfl1ovedeno idť1s1edně a bez výhrraď. Slováci v če~ 
ském státě budou mít :ta.klovou ře<; takové školství a t<IJkové 
zřízení, jaké si sami IUrčí a tak budlOu ovládáni, jak si samli 
plOvládno:u. Rozumí se to samo sebou ,a již dlouho jen ojedl~ 
nělé hlasy se obé~ IOzvaly~ které ~ahořekovaly znovu po stam 
nad slovensk'ým separatismem, ale Kramářův hlas p.lOkládáme i \p1O 

této stránce !Za [pOsIední slovlO. A ja'ko poslední slovo o spor'ed\; 
které mnohou hoiklOst .a mnohé :nedor'ozumění~ vítáme jej 
up:římn,ě a s raidostí. 

Přísaha slezských Čechův. 
("Obrana Slezska" č.23. ze dne 7. září 1918.) 

"Český lid slezský, zastoupený svými národními a kulturními 
p:,~yn.íky, jako~ i :ástupci vŠlech českých splOlk,ů a korp0Tacf, 
pnpoJiUJie se k hilstlOnck,ému projevu českých spIsovatelů. adreso
~an~iU . poselstv~ českého národa. Mužně a svomě pÓdepisuje 
:-esky l:d, slezsk~ ~praoovall!?u ~~kou toto provolání v plnéfi1 
Jeho , mem. v Česky ,hd slezsky 1:rpeI za války !hejví:de až idlosuid' 
z CIe!:eho nasehlO naroda. Nechť. nastane již jednolU kbmec jeho 
miUČiedni~ví ! ~oť '~ejt0;tžebnější přá'?Í po žírný'ch Oeských~ vlastech 
a v srdCI kazd,ehlOceskeho Slezana ať na sťatku selském v dělnické 
k:olon:H nebo chýši dřevařské pod Bezkydem. Celé nedi'lné Slezsko 
j.e vlastí našÍ, půdou zděděnou p:o otdch a pěstěnlOu tvrdou d1aní 
našich rolníků a d,ělníkť1. NepřiptUstíme nikdy, aby jakýmkoJ.i způ
solbeln: vytrhány byly ,celé k~aje naší slezské reTně; neboť každ'á 
ta nejmenší píď remě náleží jedině kle koruně české které !Chceme 
svým.i životy povždy brániti. Naše poselstvo ne,~hť neústupně 
p~vznese svá o;la za právo českého lidIU slezského, jenž s nebýva
lyru plOchoperllm staví se dnes v jedlBn šik s celým národem." 

V Polské Ostravě dne 7. října 1917. 

8 



TOMÁŠ SKÝPA: 

Též české Slezsko chce žíti. 
("Nár. Listy" č. 296. ze dne 28. října 1917.) 

ChiOeme žíti ži\not nový, nový život náro,dní, politický i ho
spodářský, život lepší dosavadníh!o. Chceme se vyyarovati, chy?, 
'kterých jsme' se dlOsud d'Opouštěli, a k tomu prvym kro~en;. Je 
chyby ty si !Uvědomiti. Chd připlOmenouti, že chybovah Jsmle 
tím, Žie mállO jsme si všímali. českého Slezska. 

Ustálil se iU nás zvyk plOnechávati věd m'Oravské Čech{l.!~. n~ 
Moravě a analogicky též věd slezské Č'echům slezským. Je Jlste 
plOtřebný tento d~oent:alis:n:us v f?mjch ot,~~kách,; je př!mo, nutný 

řešení mnohych ukolu, nesml vsak byli revseohecnovan, ne
má-li býti na iúlmr naší společné věci. Je nutné do jisté (illíry 
VJediení jednotné, aby dUldité 'Otázky byly vždy: řde,?y se v stano:" 
viska úelonárodního. Nechci rozhodovati, bylo-ll spravno, ze Mo
rava růmé útázky své řešila často samústatně, rozhloďně však 
stanoviskio. které jsme zaujímali v:uči Moravě, nemělo býti apH
kóvárro na' Slezsko. Jeť Morava zemí čtyřikrát tak velko!U. javko 
Slezskb a živel český tvoři tam 3/4, veškerého obyvatelstva, kclezto 
v malém Slezsku tll'oří .jen 1/4 veškerého obyvatelstva. Slezsko 
nestačí samo sOJJě, Slezsko nesmí ponecháno samo sobě. 

Netvrdím že jsme pro Slezsko lnepodnikli ničeho, ale zdá 
se mi, že 'ne;odnikli jsm;e VŠécko, 00 pH různýchpHležitostech 
podniknouti jsme mohli a měli. Tak maně vzpomínám některých 
bolestných stesků slezských. Ve Slezsku pod~es stra~í p'~věstné 
nařírení Zeynkúvo z r. 1873, dle něhúž am ryze ceske Dbce 
slezské nemají nároku ,lna obeoné školy české, nýbrž jen na !Utra
kvistické. Na jediném českém učit,elském ústavě v Pol. Ostravě 
učí se dějepisu německy z německých učebnic; U. soudu sle~:kýc~ 
i v okresech čistě českých, na př. ve frýdeckem, kde bylo !Uredne 
napočteno 44.000 Čechů a j,en 6000 Něm~ů,. veš]'ieré ~řadován! 
nejen vnitřní, nýbrž ,i ve styku s,e stranami Je nemecke. Slezsky 
óedi dostává úřadní přípisy německé, kterým nerozumí, je donu-_ 
>ODván podepisovati protoKúly německé, aniž ví, 00 podepisuje, 
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odsuz:wán, aniž ví proč. Zápisy do knih pozemkových dějí [Se 
v řeči německé, na drahách i v krajích českých vydávají se 

lístky jen německé ,atd. A to vše 'děje se v krl", Slované 
56 0 0 většinu proti menšině německé! 

Byli jsme, i když jsme se súčastnili v,e Vídni vlády, opravdu 
,ak hezmJcní, ~e nemohli jsme prosaditi ani odstranění křivd tak 

ii11'::;:;.8 na Slezsko zapomínali, p'onechávajíoe je 
.,amo sobě? Pamatovali jsme na české Slezsko při vymahání 
nútřní úřední Oeské řeči pró čechy a Mora\čU, aby se mu dústalo 
lsp;oň české úřadní ř,eči vnější? Nebylo pN jednání 10 vyrovnání 
česrooněmeckém p:winností naší a pdori trvati na tom, že vyrov
lání může se díti jen 'Od národa k národu a že musí v ně býti 
Dojat'O též Slezsko, kde bychom byli m{)hli pro sebe získati to, 
,~o by byli v Č'echách získaH Němci? Bylo správné, že púnechali 
isme všecek tak výnosný průmyslsliezský ovládnouti kapitál,em 
:'[,ěmeckým v době, kdy v Č'echách k,,!:pitálčeský ležel namnoze 
!adem? Lkal bez příčiny Bezruč nad naší lhostejností k českému 
Slezsku, když pěl:· "Časem někdo k nebi vzlykne, pomoci se ne
dovdá?" Zodpov,ěz si 'otázky ty každý sám! 

Chceme žíti život nový! Choeme zanechati tá dosavadní své 
;hostejnosti k osudu českéhD Slezska. Otázka slezská je otázkúu 
celonárodní a jako taková musí býti též řešena národem oelým, 
Jednota Zletmí k:.lrunyčeské byla nám dosud uamnoZJe plOunou frásL 
Vl.ěli isme ji sice často ;ta jazyku, ale mák v srdci. Neschá2Je1a 
c;ioe ,;ikdy v programech našich politických stran, ale jak daleko 
byly skutky za 'VytýiSeným programem! Prozíraví protivníci naši 
ze všech síl snažili se dáti Morav-ě a Slezsku spád k Vídni. ;HlásÍ-li 
',;e př,es t'O český Hd s1ezský s takovým nadšením ke královské 

cítí-li tak vřele svou příslušn,:)st ke koruně české, je tto 
té nadšených· a obětavých 'pracovníků slezských, 

kteří newufaii a nepřestali praoovati ani tenkrát, když ne do
:házeli ohlasu ani 11 těch, kdDž je v prv,é řadě měli púdporovati. 

Urvati Slezsk~o komn,ě6eské již dávno í Němci. Ti 
prohlédli význam Slezska německého, význam německého 
. vypáčeno býti mělo spojení s východem. Sta 

vrhli na Ostravsko a Těš~nsko, aby j,e ovládli zcela. 
K těmto odvěkým protivl1íkům našim přidružili s'e v pozdější dobiě 
l Poláci, kteří usilují .o to, aby Těšínsko připojeno bylo k státu 

Nebylo tak vždycky. Vzpúmínám, jak polští pDslanci 
dezští spolu s posl.andoeskými na sněmu sí;ezském vdejně osvěcl\.. 
0uvali příslušnost celého Slezska tedy i Těšínska ke koruně české. 
Vzpomínám, výrazným způsobem uznána byla příslušnost Tě
šínska ke komuě české i zemřelým !panovníkem, když .. 1858 
jako král český zadával Těšínsko, léno koruny české, arcik:níŽieti 
Albrechtovi. -
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Pfíslu'šn'Ost Těšínska ke koruně české je ta:k jasná, žei1e
můŽie býti p0p'řenaani samými P'Oláky. Žije-li na Těšínsku 230.000 
Boláku, m.ají 'Ovšem práv'O na samostatný život národní, jak'J je 
mají též Němci v království. Ale jalw nemůŽieme připustiti, od
trŽiení německých kr.ajů od král'Ovství, nemá-li z království vznik
ruouti útvar zkomolený, tak nemůžeme připustiti a"ni odil:rŽiení Tě
šínska od koruny české. M'Ostem, spojujícím n:í.rod český se SI'O
vanstvem vjchlOdním, bylD přípra:dn,ě pojmenováno TěšÍnsK'O s 
OstravskJem, 'On'O je. však· zároveň též stezkQu Vledoucí na Sloven
skio. Stačí jediný prohled na mapu, pohled-na dráhu Košick'Obohu
mInskolU, .abychom poznali význam T,ěšínska I)?'rQ národ česko
slQvenský. Národ československý Těšínska postrádati nemůže. 
ByH-ti jsme 'Vždy a jsme-li ~ dnes 'Ochotni zarručiti Němcům ve státě 
QesikioslQVlellském svobodný rQzvoj, tím spíše jsme ,ochotni za
ručiti jej Islezským PQlákiům, trv:ajke však na tQm, ahy Těšínsko, 
ja!klo bylo a je, zůstalo trvale údem koruny české. Uřízněte če
sk;ému státu Těšínskio a bude bezrukým invalidou! 

lAN KAPRAS: 

České Slezsko a prosincová ústava. 
("Neodvislost" ČÍS. 17.-18. ze dne 20. prosince 1917.) 

Rok 1848 uplynu! v Českém Slezsku ve zn.amenÍ p,řekotnýdh 
voleb do frankfutfÍského parlamentu a v protestech proti českým 
snahám Ipo srpojení ZiemÍ českých v jediný státní oelek. I české 
části, ja~o Klimkovioe, sle hnutí toho súčastnHy. Nebylof tehdy 
a ješt,ě dliOuhio po tom ve Slezsku uvědomělého češství. A tak 
bylo miožno, aby absolutismus Bachovský ud>ělal ze Stezska zemi 
nělmleckiOu, v níž užívání oeštiny a polštiny v úřadech vůhec bylo 
vylioiUčen~. A přece p'rávě t,ehdy došlo ve Slezsku k slavným wd:ě
lením lén na slezská knížedví, T,ěšínské a Opavsk'o-Kmovske 
(1858-1860), /kterýmiž se manifestovala příslušnost Českého Slez
sika k :oeskému státu, nehoť léno udě,lova! panovník "co panující 
krá! v Čechách", léno prohlašovalo, se za součástku "české ko
runy, k if1Íž GIUO řádně přísluší", >čl lenní p,řísah:a složena "panu
jícím!u králi v Čechách a budowcím král,Um českým". 

Bad1lOvský absolutismus skončil na bojištích italských, a rok 
1800 přinesl říjnový diplom, naději federalistů a autonomistů a 
s nimi i Čechů. Naděje ta byla však zklamána. ProV'edeníJm( 
říjJ1io\ného diplomu byla únorová ústava, ústava centralistická 
a s ní zároV'eň 26. úWJ,ra (1861) vydáno zemské zřízenr 
sliezské, kde vza'to za vzor zřízení Bachovské 1849-50. Vo1ební 
glcJmetrile db sněmu provedena tak, že živlu německému zajištěno 
úplné panstvÍ v zemi. Sněm složen Zie tří kurií zájmových. Velko
stat,ek dostal 9, města 10, k'Omora opiavská 2, vlenkw 9 poslanců. 
V,enkJv, který byl nejslovanšt,ějši, dostal nejmén,ě mandáců. Dnes 
kdy zřízení to ješt,ě trvá, vidíme, ~e 181 velkostatkářťl volí 
9 poslanců, "159.754 městskýchorbyvaiel 12, a 549.469 venkov
ských p~'~.1Z!e 9. 

Na dalškh bojích státoprávních Slezsko nemělo žádné znač
nější útasti. Volib do říšské rady, jak a kdy si to vláda přála. 
}len proti císařs~ému nařízení, sistujídmu roku 1865 ústavu úno
:<WCIU, sněm slezský ostře protestoval, neb10f zákonnými zástupci 
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zemí dle náwru sněmu nejsou sněmy, nýbrž říšská rada. Když 
však ústava únorová v duchu dualistického vyrovnání s Uhry do
plněna a pozměněna v pwsinéovou ústavu (1867), sněm slezský 
nenamítal prGti tomu ničeho. Neměniloť s{! tím mn:Jho na centra
listické tendenci protičeské a o to na sněmě slezském vždy šlo. 

Uvědoomělvživel oeskv vťthec tehdy na něm nebyl zastoupen. 
V prvních voÍbách zvol,e~i sice dva čeští rolníci a dva polští, 
avšak bez českého resp. polského vědomí, vesměs jd;)ud a hlasu
jíd s Němci. A v druhém obd;:;bí IOd 1867-69 byl na sněmé 
pouze jeden takový Čech a jeden Polák, ve třetím období (1870) 
j1eden Polák a žádný Čech, \Ce čtvrtém (1871-77) jeden Čech a 
tři Poláci, tentJkráte již národnosh své si vědomí. Při tomto 
malém počtu nebyli slovanští poslanci zastoupeni ani v zemském 
výboru, ani v komisích, ani n,ebyl nikdo z nich vysílán do říš
ské rady. 

Není proto také divu, že oentral.istická většina slezského sně
mu lostřf: se" stavěla proti české a moravské deklaraci 1868, jako? 
i proti kráklvskému neskriptua fundamentálkám 1871, kdy usne
seno, 2íe "slezský sně:!! protestuj1e každému pokusu vévod
ství Sh~zské vřadú; mimo ústaviU ve státní spojeni s královstvím 
českým". }err čtyři slovanští poslanci Pola.ci a jeden Čech) 
zvláštním prohlášením vyslovili s o u h a s s fundamentálkami. 
Vláda s,e tehdy 1871) - řád de 
sněmu že by počet zvýšen o čtyři 
na 13, a t'0O 1 Němoe a 3 Slovany, sněm však vUbec iO návrhlu 
tom nejednal. 

Když pak zavedeny 1873 přímé volby na říšskou radu, upra
\neny v101iební lokr1esy ve Skzsku tak, že zvolení českéih!O poslance 
vyÚ)uoel1io

1 
a také dokud volební řá9 ten trval, nebylo českéhio 

poslance říšskéhlO ze Slezska. 
V té době však pře-oe lP'fobollZel se český národ také ve 

Slezsku k politickému žhnotu, když na táhoř,e na Ostré Húroe 
II Chabioova (1869) zformulován p,rvní český program slezský, 
pnogram národnostní, školský a hospodářský. Dlouho # však i po
tom zústalu české Sl'ezsko bez významu. na sněmu. V ohdobí 
1878-83 byli ve sněmu jen dva Poláci, Čech dostal se ~am 
teprv1e 1881 za městský .okres frýdecký. V následujícím období 
(1884-1889) město Frýdek ztra'Ceno, na sněmě zase byli jen 
dva Polád a jeden poslanec, který zvol'en púvodně Čechy, přešel 
li: ústavákúm; kprv,e v doplňovací volbě 1888 zvoien zase sku
tečně český poslanec. Rozhodnou byla volba 1890, tehdy zvoleni 
vIe venkovských obcích tři Češi a tři Polád, tím nabyli slovanští 
poslanci většiny v této kurii a proto zastoupeni v zemském výboru 
a v k;omiskh. Ve· mě.stech zastoupení neměli Češi a:ni Poláci ani 
tehdy ani později. -- V otázkách politických Češi a Polád šli 
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na c;němě spol'ečně, a je charakteristické, ;že Polád neháH se 
připojení k českému státu, ano že zástupcové jich výslovně pro .. 
hlašovali, že nebude lépe Polákúm Vle Slezsku, dokud Slezsko ne
dostane s,e k českému státu (1898). 

Zastoupení v říšské radě domohlo se reskéSlezsko teprve 
při reformě roku 1907, kdy. utvořeny dva české mandáty z: 15'·· 
slezských. Obvody utvořeny ve Slezsku tak, Žie jeden německý 
poslanec připadá na 34.000 Němcu, polský na 58.00Q Poláku a 
český na 86.000 Cechú. Pod vlivem reformy volebního řádu do 
říšské rady pokusili se Němd slezští také opraviti volebn~ řád 
do sněmu (1908). Sněm měl míti dle něho ,55 poslancú [a to 

viliristu, 9 velkostatkářú, 11 poslanci'!. za města, 6 za největší 
poplatníky v obchodu a prúmyslu, 16 za venkov a 8 za vše
obe-cnou kurii. Z toho mělo býti Němcu 39, Čechú 7-8, Polákll 
8-9, poněvadž jeden mandát by byl sporný mezi oběma; v zem'" 
ském výboru měla býti zaručena ČechUm jedno a Polákúm také 
jedno místo. - Oprava ta nedošla schválení panovníkova a tak 
rustalo vše při starém. A poněvadž Polád při posledních volbách 
rlr,atiU jeden mandát na t. ZIT. deutschi-freundlicha, t. j. Poláka 
jdoucího s Němci, mají dnes Češi tři mandáty a Polád pouze 
dva proti 26 Němctlm, ačkoliv poměr obyvatelstva dle posledního 
sčítání lidu jest: Češi 24.30/0, Poláci 31. 7 0/O ,a Němci 43.9%. 

Nikde nejsou nespravedlivá volební geometrie německá, kťerá 
dovede z menšiny udělati většinu, a celá nemožnost dnešního uspo .. 

říšské rady a dle únorovky a prosincovky tak 
patrny, jako p['ávě ve Slezsku, kde jako na posměch modem! 
době odsouzena jest většina slovanského lObyvatelstva k plOliti~ 
ck,ému živoření, vydána jsouc na milost i nemilost menšině. 



Dr. N-j: 

československej otázke. 
("Národ" Č. 22. ze dne 30. srpna 1917) 

"Verime na nového ducha, vzbudeného 
v strašných zkúškach tjchto troch rokov." 

nNárodnie Noviny". 23. júla t. r. 

Na Slovensku zacma sa po trojročnej mrtvole čulejší život, 
predbežne aspoň v p:lblicístike. Národnie Noviny . jedn? za 

druhým uverejňujú ostré články, píOžadujú,ce postaveme narod
'nostnej otáikyi IU nás na dienný poriadok. Pred'be21ne sa oz~en~ 
š'táOOlpráV1neh,o ,osverdl5enia českých piOslanoov len v tomto Javl. 
A.iSlpoň - vl2!d~alený ,od svojeij - nocítal som nikdle mužné slovo; 
tlalče:né na SloViensku,~ s ktorým by sa bol zodlpovedný, p'ov?lany 
fa'k'tor sl,ovenský otvorene pdhlásil k jJožiadavke, ,postavene!j Če
ským SvaZlo:m. České osved~enie bolo o,d~lačené" be7 po~nám,~.~' 
Avšak 1l1al<~olvi sLovenských pomerov mUSI :dnes este 1 to dostru:rť, 
ba !JudiU~em sa íž:e sa [nevyskytly vládou inšpirované osvedcenia 
proti Ičeskoslov~nskej jednote. Však ani tie Iby nepomýlily dnes 
nilíloho: statocný, presv,ed'čený Sl,ovák by nepodlPÍsal. Verím, že 
na:učenia svdovej vojny p"esvedčily i tých, ktorÍ sa na SI.ovenskU 
doslat' báli !českého záipad\i1ictva, ktorí len v slovenskej samo
rasHosti videli spásu, ~ ŽJe bez českiej výdatnej pomooi, bez 
tesného hospodárs'keho, kultúrneho a politicló=ho primknutia sa 
k teskému !pilIu - nič nevykonáme proti maďarske1j roz:p,ínavpl'lti. 
Bez zák:laldJného p!retvorenia monarchie~ pri dosavádnej, z Idiu., 
a1iz'ITIu vy!plývajúcej ,'Z'ásad:e podelenia m,oci medZi Nemoov a Ma~ 
ďarov, ph Ímarné a ostanú nmrnými i v budúcn,osti naše n~m~hy 
na vol'nejší život. Naši, na Ivšetk)í1Ch bojišťach monarchIe hr
dlinsky sa lbijúci bohatieri, ktorí nebránili len užšÍu uhorskú vlasl', 
kl: oelú ffiionarchiu, (musia mať tol'ko práva, že si svoj dom mtia"! 
ďa pohiodlne, V h,o d:i a st e:TI IU, k t 10 nI s a s t a val ,a m e rl Zl 
nich a naibl šleh bratov, prerúbajú čínsky múr, 
'postavený medú Slovenskom a Čes kom. Musí b~ť 
stvorená ,i politická platf,orma, na ktorej sa může Čech so Slova-

íoom stretať, ímusia byť }Jevno utkané pásky ku!túme a hOSQOi
dárskle - ad mai0t:em gl,oriam 8 po 10 Č n e j v I a s ti. 

Ano, -rerírne, že naše obete ~la životech a majdku neholy 
daromné. Verímle,žesazrodiI i u. nás nový duch, veríme, že 
naše ujednotenie neprekazí výčitka: "proč 'jste se odtrhli" z jedl
nel' - a úzkoprsá snáha samobytnosti z druhej strany. 

A teraL T..~e'kol"ko slov k jazykovej: otázke zo slovenskej' 
'!Strany. Nad rozluk1ou IfO'zumovať je dnes úplně zbytočné: osvetlené 
sú z ohoch strán ones už inkncie našich otov pd zakladaní sa~ 
mostatného spisovného jazyka. A j,asno stojí pred nami výsledok 
osamostatnenia so všdkými sv.ojirni výhodami a škodami. Dáváme 
za pravdu zakhdaíel'om spisovnej slovenčiny, 'že prehovoriť k l'udlu 
jeho jazykom, kt,orý mu najviac hovorU k srdcu, bolo politickou) 
l1Utnosťou. Pri Idualistickom rO:llČlenenÍ monarchie stala se čeština . 
Ilemožnou na Slovensku, keďiže nemala oporou školy. I pestovanie 
sllOvlE,nčiny utiahlo sa viičšinou do domácností. Kto sa chcel naučÍJť 
to len slovenský pravopis, musel to robiť doma, vlastným úsilím. 
A klol'ko je i dnes slovenských vzdelancov, ktori píšu hanebnou 
slovencinou! A koPko by sa lch bolo mohlo naučiť správne česky? 

Spis:ovný dazyk slovenský je .. dnes zakorenený na Slovernfsku. 
Má sV10je poklady, cenné literátne d1ela a má i dnes talentovaných 
pestovatel'ov. ZmÍznúť za dňa na ídeň nemože. ~ozhl'adený človek, 
,ani z \Z:eskej strany, nemóže žiadať Jeho zániku, tnemóre požado
val' ,okamžite iSpiisovnú jednotu,. Ale možno posrObiť na vývi:n oboc'h 
jazykJov v budúcností, rno'žn:> hl'adať spósob, ako kh sbližovaL Tes
nejšÍ,e, čast'ejši,e styky, výchova v 'školách, IUVledenie reskej litera
túry na slovenské školy a pdbranie slovenskej spisby do ,programu, 
Č!eskej výučby, p"ipustenie slovenského slova na české tribunály 
a javisk'á, 'V'ýp1rava oeských divade!ných společností na Slovensko, 
prdpusteulieresk}lICh' príspevkov do slovenských časoplisov a vice 
versa - to všetkio by umožnilo vplyv jednej ,rleči na druhú a uhlá
dzalo T02Jdide. Obe reči maly by z toho ,o810·h -čeština ~y čerpala 
z osviÍežujúaeho slovenského prameňa a slovenčina n,emuse1a by 
tvioriť k1rkolomlné termíny a nlO~oty, ktoré jej chybiijú. To by bola 
cesta Ik jedno'te, cesta dlhá, alie - keby sm;e 'ňo:u kráčal.i !povedo
me a ipevným tkrokom, nie bezvýsled'ná. 

Zneje to dnes ešte ako uto.pia - ale "veríme na nového ducha, 
vzbludeného v strašných ZJkúškach týchto troch rokov". 



ANT. BOHÁČ: 

e slovenské statistiky. 
("Národ" č. lL ze dne 14. června 1917.) 

Projevem 6eského poselstva stala se slovenská otázka rázem 
časovou. Jakou oestou bude se bráti příští vývoj a jakým zpi'lso
bem budou kladeny základy k svobodnému národnímu a kultur
nímu rozvoji rovnopr.ávných národi'l, jak přislíbeno v trunn~ řeči! 
není možno ard dnes předvídati a tušiti .. Ve slovenské veřejnosti 
pod dojmem prohlášení Ceskéhq, svazu a nového, svěžího ,ruc~~ 
v českém národě ožijí zajisté snahy, jež hýbaly slovenskym Zl

Viotem počátkem let š'edesátých, kdy se Slováci domáhali "Slo
venského okolí", jež by sloučilo slovenské stolice v jeden samo
spr.ávný územní oelek. VytVlořiti ze s1oven~kých kr~ji'l novou ~em! 
a spojiti ji s koriunními zeměmi českýmI v česky dem?krahcky 
stát jest zajisté dnes aktuálním programem naroda ceskoslo
venského, daným prohlášením českého p9selstva. 

Jádrem Slovenska hude souvislé slovenské území jazykové, 
jež vyplňuje sever.ozápadní Uhry. Ohraničeno jest v nejhrubších 
Qbr"se'ch čarou jd jde Pr,ešpurka východním smerem ke 
Skl~bině v stoli,~i novohradské, odtud na s'everovýchod až k Už
horodu a od Užhorodu na severozápad k!e Stropkovu a hranici 
haličskio:"uherské. Že však hranl'ce příštih:::l Slovenska nebude spa
dati v jedno s hranicí jazykiovou, jest jisto. Při tvoření nových 
správních území, i když mají sloužiti výlučně uskutečnění myšlen-

J.' ov b '+' Vtl ky llár.odní samosprávy a samostatnostl, nlcmuze se ra.! zre e. 
jiedině k Ploměri'lm národním, nýbrž vždy spolu rozhodují Qhledy 
geografické, kommunikační, hospodářské a j. 

Pm1:o statistický obraz Slovenska nemůže býti ještě zaloŽ'en 
na prindp'ech geografických, nýbrž především na základech ethn?
rrrafkkýck Nicméně pro nejzákladinější představy aspoň někollk 
dat jest třeba nvésti na základě i11ynějšího zřízení stó1ičního. 

Souvislé slovenské území jazylmvé rozkládá se v 16 stolicích, 
z nich v 10 mají Slováci většinu. Těchto 10 většinou slovenských 
žup zaujímá rozlohu 32.397 k,'n2 a žije v nkh podle n.ejaovějšího 
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sčítání .(1910) 2,038.636 obyv. Ostatních 6 stolic s menšinami 
slovenskými pokrýyá plochu 23.869 kml! s 1;289.627 obyv. Na 
podkladě těchto číslic lze si učiniti povšechnou o pří
štím Slovensku. Bude při nejmenším s polovičku větší než Morava 
a bude obsahovati víc než 2 mill. obyvatelu. Srovnáme-li tato 
data s daty ze zemi českých, podává se z nich význam Slovenska 
pr..c s:.1t sám sebou~ 

Lidnat,ost Slovenska jest mnohem menší než v českých zemích. 
V 10 stolicích slovenských žije prŮ.měrem na í km2 63 lidí (na 
Moravě 118, v Cechách 130, vle Slezsku 147), ve stolicích se slo
venskými menšinami dokonce jen 54. Hustota na Slovensku jest 
tudíž - piOltoVičnÍ proti hustotě v našich :remích, odpovídá však 
celk'em pri'lměru lidnatosti Uher (65 v Uhrách, 62 v Chorvatsku
Sl.avonsku). Že by Slovensko při náležitém rozv8ji hospodářském 
mohlo jdtě mnoho lidí uživiti, o tem nemi'lže býti pochybnosti. 
Vždyť v nejúrodnějších stolicích slov,enských, které nestojí za 
jižní Moravou <00 do plodnosti pUdy, nepřipadá ani 90 obyv. 
na 1 km:> (v prdpiurské stlOlici 89, v nÍtranské 83 - a to jsou 
nejlidnatější kraje skv,enské), kdežto na př. v sousedním hejt
manství hodonském 122. Jako země populačně nikDli př,esycená, 
nýbrž spíše naopak nledosti zalidněná, měla by Slovensko význam 
i pro 6eský stát. 

Ar'Ci chudoba a neúrodnost mnohých okresu lest 
nepřízniva populaci. Že Slov.ensko }est přece mnohem chudší 
nd ostatní Uhry, jest známo. Dr. Stodola plOdal na konci Isv!é 
Statistiky Slovenska ,několik dat z agrární statistiky, jež aspoň 
poněkud osvětluje hospodářskou situaci slovenskou. V slov'en
ských stolicích jest 400/0 vší pi'ldy pi'ldou ornou, v maďarských 
však 50.3 % , (v čechách role zaujímají 50,50;0 a na lVloravě 54.8Ofa 
celkové plochy); naproti tomu Iesi'l je ve slovenských stoiicích 
34.50/0, v maďarských, jen 18.3 0jo (v čechách 29%, na Moravě 
27.5 0/0): Přes to že Slovensko j,est v horší situaci nd české země 
a než maďarská část jeho 'R,oměry 
vější než II uherských Rumuni'l, v jejichž stolicích jest o 
orné půdy méně (jen 28 % , lesné pi'ldy však 37.80;0). 

Menší úwd:n.ost pi'ldy (ve srovnání s ostatními Uhrami), silné 
zastoupení velkostaíki'l (32 0/0 pftdy náleží velkým statki'lm, méně 
však ,než v maď.arských stolicích), slabá i.ndustr'ialisace, zanedbá
v.ání od ~láď způsobily velmi silné vystěhovalectví, jaké v tak 
neoby6ejné intensitě n.ajd,eme v málJkteré zemi. V desítiletém ob
dobí 1901-1910 plné tři pětiny celého pfírostu přirozeného 
slovenských stolic vystěhovaly se za hranioe, z největší části do 
Ameriky; podle úředních dat v 10 slovenských stolicích přebytek 
naliOZíených obnášej 251.550, skutečný přírost jen 99.946, takže 
~přes 150 tisk lidíodd·lo pryč. Následkem vystěhovalectví jest 
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vzrůst pop,ulace na Slovensku mnohem nižší než v ostatních 
Uhr,ách, a také značně menší nd v českých krajích. 

Více nežli o obyvatelstvu slovenského území máme k disposici 
dat o samotných uherských Slovácích bez ohledu na jejich bydli
ště. Uherské úř,ady kladlou velkou váhu na národnostní statistiku 
a Viěnují jí zvláštní pozornost; přinášejí nám mnoho materiálu, 
Jaký nemiá žádný jiný stát. Přes to lVšak,ž,ese při 'Sčítání zjišťuje 
mateřsklá.ř'eč, jSlOU výsledky mnohem nespolehlivější a horší :než 
li n,ás při priOslulé obcovad řeči. Zvláště při posledním sčítáni 

,·lze mluviti o přímém f,alšov,ání skutečnosti vyššími .úřady za jistým 
cílem. Pmto dat, jež nám poskytuje Imaďarská statistika, lze 
p'ouŽÍvai.i tlOliko s největší opatrností a s výhradou. 

Slováků bylo napočítáno naposledy v Uhrách i s Chorvat
s'k,em 1,967.970. Ve slmtečmosti bylo tohlO roku Slováků v Uhrách 
aspoň o 250 až 300 tisk více, takZíe jich bylo nejn,(;;:[: 21/4 mill.. 
nejvíce jim bylo vzato duší na slovenských ostrovech v stolici 
l1ovohr,adské a pdť-pHišské i jinde v maďarském území, pak na 
mnohých místech n.a pomezí a v,e městech z neuvědomělosti. Se 
Slováky vídeňskými a amerkkými stoupne nám počet uherských 
SIovákťt až asi na 3 miHiony. 

Důláité pro posuZiOvánÍ národníh~) postavení uherských Slo
v,áků, nač při řešení slovenské otázky se nesmí zapomínati, jest 
rozptýlení j<ejich. Na souvislém slovenském území žilo r. 1910 
jen 1,623.777 Slováků, mimo ně tedy téměř 350 tisk, a uvážÍme-lj 
podvody při sčítání, hodině přes pul mill ionu. Velké slovenské 
ostrovy provázejí sloVlenskéúzemÍ v oblasti maď.arské zvláště v 
stoli'Ci ostřihomské, nov8hri<ldiské, boršovské, v okolí Peště a ko
lonisa'oÍ vznikly silné slovenské olstrovy vdolních Uhrách (v Báčce, 
Banáté. v s:boBd bekešské, a dále na SCVler. také na území rumUTI-

Ti, kdo budou míti v rukou bUdoucn;st sLJvenské naší 
větve v Uhrách, vybojování národních a jazykových práv těmto 
sl()v~nským kolondím, nesmí opomenouti a zvláště jest žádati. 
aby velké slovenské ostrovy v stolici ostřihomské, nov'Ohradské 
Cl pešťské byly pDjaty do Slovenska. 
~ Podle mluvy úřední statistiky bylo by postavení uherských 
~lovákú velmi neu~ěšené ,a jejich budoucnost j,evHa by se v bar
vách chmurných. Vždyť jich prý ubylo od r. 1900 o 51.671. 
Ve skutečnosti není tak zle. Matením Slováků 's Poláky a Ukrajinci 
byli tentokrát zkráceni Sl,ováci, tak že skut,ečný úbytek se zmenší 
asi na 22.000. O ně byli připraveni hlavně na slovenských ostro
vech v maďarské jazykové oblasti, a to umělým zpusobem, jak 
nelne pochybovati. Vlastní jazyklová hranice ,proti Maďarům v celku 
?:l'lstává pevna, Maďaři nemohlou vykázati žádných velikvch po
kroků., třeba že v celku získávají půdu, mimo okolí KoŠice, jd 
se pomaďařuje velmi rychle. Vedle košického okolí jsou doménou 
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maďarisa?, s!o'l!:ns~á m~sta, k;iežto venkov v celku odolává. Vzpo
meneme,-l! v:r;noJe ~skyc~. mest, ua M,o!avě, když se vymanila 
z .nadvl.ad~· v nemleCkych a zldl?vskych mensrn a nár:::dně se probu
dIla, nemuzeme po'chybovati o tom, že svěží ;ná!'oid!ní ruch na 
Slovensku ?dplaví velmi záhy umělý maďarský nátěr měst. 

. O houzevnatosti slovenského živlu svědčí nejl~pe hásný wz
ViD] slovens'kých kolonií v jižních Uhrách a v. okolí 'nemaďarském 
kde tlak panujfk'í ;nánodnosti nemůže se proj,evovati; v soutěži 
s Nesl1oV1áky vítězí tu všude živd slovenský. V této vnitřní síle 
j,akíOž i ve zdravém dosud přirozeném vývoji slovenského lidu 
j~nž není ještě zasažen pC)pulad nepříznivými vlivy, jako českÝ 
lId v čechách, mužeme viděti záruku krásné budoucnosti sloven
ské, jakmile Slováci budou vymaněni z moci cizího národa a roz
voji země jimi obývané bude věnována náležitá péče. 



VĚNCESLAV HAVLičEX: 

Politické vztahy Slovenska k zemím koruny 
'V 

Ceské v době minulé. 
(~Neodvlslost" ČÍS. 17.-18. ze dne 20. prosince 1917.) 

<Dvě místa censurou vyškrtnutá nemohla zde býti otišté'na z nedostatku pů-
, vodního kartácového otisku i rukopisu.) 

Protivníci naši byli překvapeni státoprávním prohlášením na
ším ne dne 30. května 1917, kde [J'rohlásHi jsme s,e pro připojení 
Slovenska k oeskému státu. Zdálo se jim to přílišným d,ějinným 
sk,okem. (Zabaveno.) 

SloVlensko bylo často spojeno se zeměmi českými jediním svaz
kem státním. Nutno však rozeznávati, hylo-li spoj,ení přironené, 

z vědomí příbuznosti, či nahodilé sp,Jjení osobou panlOv
ntebo dobytím. Již v VII. [století prý bylo Slovensko spo

jeno 2leměmi českými v fíši Samově. Prvním útvarem státním však, 
kde docHeno dokázaně politické jednoty rozdrobených částí kmene 
českoslovanského, byla v IX. stol. říšle Velkomoravská. Tehdy vy
tvořil sle pojem vlastní Moravy - úZJemÍ cd Ceskomoiravské vys'O
činy 'k Dunaji, t. j. nynější Moravy se Slovlenskem., Byl to ?p,ravd~ 
národní stát, za Rosi:isíava i drk,evně samostatny S't svym arCl
bisKiUpiema slovanským jazykem bohosluŽiebným. Morava byla stře
dem státu, český kníže Bořivoj připojil se k němu dobrovolnou 
úmÍ!1 .. !\"ou. Nenávist Arnulf.a, vévody korutanského, k tak silnému 
slovanskému státu vedla k tomu, že měl býti zničen prostředni
ctvím maďarského vp.ádu. Maďaři zpustošili a ZJesiabHi říši Velko
moravskou, ale nezničili jí, ani jí v jádru nezmenšili. Byli poražení, 
jméno říše se změnUo a těžiště její přenesl'O se do Čech. Bole,
slav L opět vládl nad ZJeměmi českými s velkou Moravou - !t. l· 
i nad Slovenskem. Boleslav II. pak zaLožil v Praze biskupství, 
k jehož diecési náležely všechny tehdejširemě české, t. j. Čechy, 
velká Mcrava, Slezsko a Krakovsko. Za Boleslav:a HI. nastala 
dočasná státní odluka velké Moravy a Slezska 'Od Čech a později 
i jejich církevní 'Odluka od biskupství pražskéh'O, neboť zemí těch 
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dobyl Bold1áv Chrabrý a připojil je k remJm polským. Po smrti 
Boleslava Chrabr.ého 1'. 1025 uherský král štěpán dobyv na 
Pdádch celé velké Moravy, připojil ji k Uhrám. Kníže český 
Oldřkh vypravil proti štěpánovi svého syna Břetislava. Výprava 
ta, jinak pro Břetislava vítězná, skollčiia r. 1031 osudným mírem, 
jimž ponejprv dělena byla velká Morava. část předkarpatská, 
t. j. nynější iVlorava, připojena k;e státu českému, Morava za
karpatská, t. j. nynější Slovensko .uherské, připojeno k státu 
uherskému. 

Rok 1031 jest tedy nejdůležitějším mezníkem v dějinách Čech 
a Slovenska. Od toho roku počíná se politické rozdělení kmene 
Oeskoslovanského až po dnešní dobu. Byla to úmluva panovníků, 
ne národů, proto rozdělení to bylo nepřirozené. Nadvláda Maďarů 
nad SloVienskem byla však více formální než skutečná, novotamli 
pak krále štěpána byli Slováci vystaveni spíš:e germanisaci TI'CŽ 
maďarisa'Ci. Jestliže po r. 1031 ičastěji' panovali čeští králové 
nad Slovenskem, byla' to P'Ouze jednota v osobě panovníkově, la 
vláda ta týkala se Slovenska jen jako části Uher. Tak ~ Př,emyslo
veG Václav HL byl zároveň králem uherským. 

Ve XIV. stoL dosáhlo Slovensko jakési samostatnosti, když 
se zmocnil nad ním vlády župan Matouš čák Trenčanský, pr'Oti 
uherskému králi 'Karlu Robertovi. Panství j,eho 'Objímalo cdé 
Slovensko úd Tater až k Dunaji, m.ělo na 30 ihradiů, z nkhž Ihrad 
Tl'IenčÍn byl jeho sídlem. Nebyla to však vnitřní národní lemanci
pace od Uher, panství to mělo základ v bakní po osobní jffiioci. 
Matouš čák také nem:ěl bližšího styku spojení s Čechy, naopal\: 
český král Jan plrostřednietvím pana Jindřicha z Lipé, chtěje 
plomlOd iuherskému kdU k vládě, válčii s Čáklem a zvítězi:v nad :nÍm, 
donutil jej vzdáti se bezprávné vlády. Zdá se, že to byly všecko 
'Osobní zállCŽitosti, ,aspoň nevíme, jak se k tom;u choval vlastní 
český a slovenský lid. Jistě j,est to však prú nás dějinná lepisoda 

a 

Po Matouši čákovi Trenčanském opět néylo spojení mezi 
Čechy a Slováky kromě toho, Ž!e Slováci přišli na pražskou uni
,~ersitu Ka:dem IV .. nově založ,enou. Teprve králem Sigmundem na
stala opělt jednota v osobě panovníkově, bylť Ion králem českým 
i uherským. Poněvadž pak byl nepřít:eI.em českého národa, neměla 
jednota ta význam.u. Naopak důležitější jest, že oeští Husité přišli 
na SloViensklo .a část jeho dobyli. R. 1423 vtrhl tam Žižka, (. 
1427 Prokbp Holý dostal se až k Dunaji. Od :r. 1432-35 měli 
čeští Sirotci' !Obsazeno Slovensko; sídlem jim byla Trnava. Po 
bitvě lipanské pak Sirotci byvše seslabeni pozbyli své moci. Sig
mund IOd nich vyk:oupiI Trnavu. Iiusité však přes to ze Slovenska 
neodešli, zůstávajíce' tam jako najatí Ibojovníci různých pánů. 
Velel jim Jan Jiskra z Brandejsa, husitský hejtman, hále plfáv 
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králevioe Ladislava Pchr::Jbka prcti uherským panum a jimi zvole
nému p'olskému králi VladislaVlOvi. Tříletý Ladislav byi uznaným 
králem na Slovensku, Jiskra však byl vladařem a p;ravým pánem. 
Síd!.e v Košicích vládl i nad městy !báňskými a spišskými, měl 
pak ve svém Viojsku i Slováky Í Malorusy. Páni a zemané sloven
ští iuznávali Jiskru a ani neobesílali uherského sněmu. Jiskra ne
uznával cizí vlády na Slovensku,ať byla jakákali. BoJ-oval pifoti 
Vladis1 aVlOvi, králi po 1 sk1ém:u, jejž si páni uhlerštr zViolBi za krále, 
později pr'Oti Janu Huňadovi, zV::Jlenému gubernátoru a správd 
Uher. DodHv ktC11ečně korunování Ladislava za krále uherského, 
ustal v boji. Po smrti Ladislav'OViě boj,oval však zn'Ovu ptr'oti 
králi Matyáši, Uhry zv'Olenému, až se s ním smířil f. 1462 pm
střednidvím krále Jiřího z Pod,ěhr,ad, stav se uherským mag'l1á
terna obdržev kirDmě 25.000 dukátů panství v Uhráck 

Období, kdy čeští Husité bojovali na Sl.ovensku, jest zl1ej
důležitějších v dějinách styků Číeskoslovenských. Tehd'y to nebyly 
tak zájmy ani záldit.ostios.obní, nevyhwvaly si jepiOuze rudčí 
.os;;bnosti, nýbrž i lid. Husi:té b.oj:ovaH plroti nepříteli svobody 
svědomí - Sigmundovi. Třeba že Jiskra pozdiěji boj!Oval ne tak 
za vě,c jako za OS.obu, p;reoe vláda Jeho, p.odivého, demokratického 
H'Lisity, znamenala mnoho.. Na Slovensko p1řišl:o husitské uČíení 
a !p'lknokov,é zásady, Slováci a Češi poznali, jak jsou si blízcí 
a nikdy St již od sebe úplně rneorlloučiU. Ve správě státní !zavedena 
byla &štiína,piOzději za 6eský1ch králů Vladislava ll. ,a Ludvíka 1., 
kteří pta,t1Iovali :též v Uhirá'ch, byla 6eština n-ějaký čas i jazykem 
úředním a král6eský zahajoval sněmovní jednáni. 

Od r. 1526, kdy stavové 6eští a uherští zvolili si za krále 
Ferdinamiia Rak!Ouského, nebylo mezi Slnvensklem a zeměmi 6e
skými p!OUtkk-é jednoty, kdežto až do nynějška zůstává jednota 
v osobě p!émovníkově. Styky "šak trvají, zvláště po bitvě bělo
horské u1chýlila s,e část Oeského ",ystěhovalectv:a na Slovensko, 
přinesši tam il.lčenÍ Oesroobratrské a českou bibli. Od té doby 
Oeský jazyk byl literárním jazykem Slovákú a přes sknnenskou 
jazykoVlOIU .odluku jest ještě nyní jazykem církevním. Kd!ežto Ma
ďaři (evangelíci) jsou nyní vlesměs kalvínského vyznání, p,řihlásili 
se Slováci jednotně k vyznání alugsburskému. - - . 

Od doby národníh.o p'fohuzení vyvíjí se politický poměr mezí 
Čechy a Slováky dle sOil1časluých ideí doby. Poměry národního 
.obroreuí byly však jiné u nás a jiné na SI.ovensku. My jsme ~ 
Zlmohli Je Obr.oZlení po d'llouhém spánku, do něhJž jsme byli uve~ 
dleni, vybiti ,a ožebračeni byvše na těle i na duehu po katast.rofě 
bělohlOľskié. Emtaudpovali jsme se od svého dáV1ného nepřítele přes 
jelK) odpor. Na SI'OV'ensku však nebylo tak.ovépohromy národní 
jlako u nás, na()pak tam teprve ~epřítel povstával. Maď,aři uvě
dúmivŠle se nár;)dně a po:mavŠle SV.oji !Špa.tn.ou vyhlídllru do bu-

.oucno~ti, vys~.oUpm se svou theorií jediného národ'a a jazyku 
uhe~s~eho, ,t.. J. maď~rského. oProti y tomuto panmaďarismu po
~avlh Slovact panslavIsmus. Puvodne a navrch bl' " I·t 

" v • • • v y SIce Jen rl e-
rarm, . pres to se CltlI taJ ne a ve zbožném př' ,. j·t··---I: Ut v , v I k' v . am I po I l'WKy. 

v;"o;enl vses ovans e ríše s v,edením Ruska stalo se utopickým 
pramm ,mnohých. Sloyá~ů i Č-:ch~. ~řes to věcné formy přání to 
~e~a?ylo,~a am mene ut0p'lcka zasada politické jednoty zemí 
ocsKyC? a .:'lovenska. vyslovena nebyla, naopak Slováci zrušili i jed
notu htera~ní, zvol!vše sL své nářečí za spisovný jazyk. Teprv: 
r. 1848: kay měla se řešiti .otázka znovuvybudování Rakousk~ 
vJ,:stoupll, Palacký '~ s, ní~ Haylíče~ a žádal na základě přiroze
ne~o prav~ spojem uz~ml obyvaneho národem československým 
v ~:den. stat. Z~ ~edml takových států národnostních mělo se 
s~,adatI federahvm Rakousko. Slováci však na svém táboře 
L.lptovs~~m ~v. Mikuláši 10. května 1848 postavili se na stan.o~ 
VIS~.o zrl;em demokraHckéh.o, národnostně spraV'edlivého uher
sk.e~.o statu. Ve

v 
své petici "na krále, sněm, palatina, uherské 

mlillst~rstv.o a vsecky přátele lidsbsti a národnosti" žádali vše
obecu.r: sněm, pro br.atrské národy (Uherské - zvláštní sr;'ěmy 
le~ske dle, narodnosh - - slovenskou národní stráž s,e sloven. 
skym ve!en}~ atd. -, tedy jakousi samostatnost Slovenska v rámci 
Uher. Na~eJe kladene dar. 1848 zklamaly ovšem Čechy i Slováky 
neboť o~e větve musily dále žíti V absolutismu německém "'~ 
maďarskem. 

, ., Za nas~al~ho zlepšení r. 1860 po Bachovi naděje opět ze
slh~y! t;::n!oKrate vša~ ani s české strany neklad,e se p:)žadavek 
pohhcke Jednoty se Slovenskem. Palacký upouští Dd přetvoření 
R;ak?uska na základechi práva přirozeného a zastává se práva histo~ 
n~c.ke~o '-. samost~~mos.ti ;e:ní ,koruny české a jich federativní 
pnpo1em k RakOUSKU. Slovaci paK v memorandu k uherskému sně
~,u r:, :.~61, přij:t~r:: na shromáždění v Turčanském Sv. Martině, 
zada]l ~IZ ,konkre,ne]l, aby s'e zřídilo severouherské území (horno
uh:rske sl,?v'enské ckolie), ucelené P.odleoblasti slovenského ná
!:~da,. s ob~canskýl:: jaz~keI? slovenským. a slovenskou správou, 510-

v',-~~~ou "kademll pravmckou a stolIci slovenské literatur)T 'Ir 
Pes tl 

. v Na o?~jí požadavky odpověděno zavedením dlJa!ismu r. 1867, 
lenz p,ohr?!! všechny podobné plány na delší dobu. Za dualismú 
nevyskytUje se .ofidelně na žádné straně požadavek politické J' ed'-
noty ,"'bou v, u' P '.~, v C~SLl .~ar.?da. r~~~aml českých poHtických stran 
se -o ~loven~ku zmmUJl bez P.olItIckych záměrů nebo nejasně. Na 

ramcovyv progr.am české strany pokrokové praví 'O Uhrách: 
se p'~~eru k Uhrám týče, uznáváme práva a zvláštní kulturní 

a ho.spoda:ské poměry zemí koruny sv.-Štěpánské, ale nemůže nám 
lhostejno, ~e nár.odové uherští, zejména větev našeho nárDda, 

!i 
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Slováci, jazykově, národnostně, hospodářsky a kulturně všemožně 
jsou zkracovani a přímo potlačovánU' Program slove~sk~ národní 
strany z r. 1905 a podobně i z r. 1914 obsahUje Jako bod 

První J'ednotu nedHnost a neodvislost uherské země", jako bod 
" ,. , h V' d' h druhý "rovné práv'O slovenského jazyka ve školac a pn sou nIC 

úřadech" - líp·lnlOu samosprávu rozličných církví" - atd. Už 
, ". k 1 'a k . . . nikterak nezmiňuje s.e 'O slovenském "o O.i , spo. oJuJe se jen 

rovnop;rváností jazykovou a sam'Osprávou církevní. (Ostatek za
baven.) 

JOSEF PÁTA: 
V' 

UZIce. 
("Národ" Č. 9. ze dne 7. března 1918.) 

KdtO bedlivě proóetl poutavou stať Ad. Cerného v 39. čísle loň
ského r'Očníku "Národa" o "Lužických Srbech za války", ten 
jistě musí dojíti k přesvědčeni, že dnešní zářivé heslo o sebe
určení národů vyvolá k životu řadu otáz:ek nových, stejně vý
znamných a důlditých ... Heslo tlO budí mocnou IOzvěnu u všech 
nesamostatných nát'odu, a tedy také skryté 
v tichu duše živené myšlenky, ode !dávna dřímaly a 
snad v srdcích všech dobrých Lužičanu i v srd· 
cích nejmenšího slovanského nárQda, žijí-

r,n,oti\F'dí saském a pmském. Také Lužičtí SrbQvé 
prolévali a prolévají dlOsud kr,ev na světových za lepši 
budoucnost lidstva, také 10 n i tedy musí míti na zlepšeni 
své národní exist'ence! A II á s zvláště musí osudy, 

ná 1 e žel i od XIV. století až téměř do polovice století 
k n.aší české koruně a Čechové měli vždy vřelý 

o 'vJeŠkNé jejich konání i života, jak ostatně 
zevrubněji vyložím. Není tudíž divu, že i dnes nasloucháme na
pjatě, 00 se děj,e na i!1iv,ách lužických a čekáme také na jrejich 
hlasy. Nechoemie, aby se na ně zapomnělo v době velikých dějin
ný'ch převratu, kdy sre sioe jdtě blýská a hř.ímá na všech stranách, 
ale - jako př·edzvěst lepiš.fch a kHdinějších časů pr-o všechny 
n,áwdy - tedy i pro Luži.čcuny! jsoOu si< jistě vědomi 
veliké této doby, ,alle posud se i!1'eodivažuj í !O S v é . s'e p'řih},ásiti~ 
tiše pr,aooji jakio my všichni a připravují se v nejtěžších chvílích 
k iniQv,ému životu. Nepochybuj'eme, ~e s 'e i o fil i v č ,a s pl if i h lá síl 

Vtpiomínámle, jak každá pohnutá doba dov'edla také v Luži
dch vyvolati hlasy o in;árodJních právech, jak před sto lety v obm
:l!euské době Inovinář Dejka plOd vHvem českým PiQprV'e usiliQval 
o řd'eni lužické oMzky, nabádaje k pěstění lužické a po
uka:ruje na příslušnost k mlocnému kmeni slovanskému... Vzpo
m1nánlie dále, jak prVlní lužický básník Zejleř v letech třicátých 

9"' 



minutého stoleti dal výraz svému národnímu cítění ve slovích; 
"Ne, ne! Bratří, kyne spása, ještě není po všem veta; vítěz :-. 
naše (řeč c- ať jásá, žádný z nás lať :není sketa 1"*) ; - !vzpomínáme 
též, jak Lužičané v f. 1848 věděli 10 pražském slovanském sjezdu 
a OSQbou ]ordanovou se ho súčastniH, jak největší jejich buditei 
Jan Arnošt Smoleř pracoval tehdy o získání větší svobody a výsad 
svému národu, jak prQtestQval proti pó'němčení Lužičanů; -
vzp,Qmínáme zejména, jak Lužičané podali tehdy saskému mini· 
sterstvu petici, žádající,Q rovnoprávnost s Němci ve škole, v chrá
mě i v úřadech... Dovedli se tedy také přihlásiti k slovu v do
bách b,Quřlivých, kdy šlo 10 osudy jednotlivých národů,· v dobách, 
které mnoho slibovaly, ale nic nesplnily. Ale je v tom cesta a po-

• učení právě pro dnešek, pro dobu zcela jinou, mocnější, v níž se 
rozhoduje a má rozhodneuti 10 novém období dějin snad všech 
rtár.odů ... 

A vzpomínám ještě posléze, jak Lužičané nedlouhe před vál
kou zvláštním memorandem se chtěli uchýHti na forum světové 
se svými národními tužbami: kam zapadlo toto memorandum 
a bylo-li vůbec projeveno, není mně známo, ale záhy snad přijde 
OKamžik, v němž bude moci býti ohlášeno všem ... l 

Smysl lužické .otázky nejlép'e je uložen ve znělce největšího 
Lužického pěvce Jakuba Čišinského "Wótčinska čes'é", napsané 
vr.1905: 

Nás málo tak a tolik nebezpečí, 
když vnější vrah i vnitřní do nás ryje 
kd..: meče brát a kdo nám záda skryje, 
když tolik spí nás, tolik zmírá v křeči. 

bouř se nejlitěji vzmáhá, 
přední býti stráŽÍ, 
v kterém jeden za sto vaZl. 

jenž z dávna zbyl tu v boji -
brázdu svoji -
hvězdám až sahá 

'1'01' básnický odkaz, na němž by dnes pěvec svého Hdu 
nemusil ani slova změniti. Nechť mají jej Lužičané dnes zvláště 
11a ! [vly jsme s nimi! 

: "Výbor v 37. r. Poesie svět str. 94" 
Ad. Cerného ve "Výboru básni" Jakuba Cišinskélw ve 

1906, str. :>3. 



VIKTOR DYK: 

Literatura, politika, žÍvot 
("Národnl Listy" čís. 324. ze dne 25. listopadu 

Význam literatury pro naše národní probuzení je il'epochybný; 
nepochybuo, že literární činnost našich buditelů měla svůj smysl 
politický a,své 'P'olitické posláni. NepochybilO též, že v prvých 
počátcích p'oHtického našeho života řada spisovatelů ať belletri
stických, ať vědeckých stojí v popředí činnosti politické. 
později nachází ldbdobí, kdy v praktické politice čím dál 
řídóeji slýchán spisovatelilv hlas, a uznávajíce ještě autoritu 
vědcovu, krčí politikové rameny nad Al'e ani v tomto 
období. kde každá z obou činností, ať literární, ať 
suzujc se jako úkol, který absorbuje dokonale a 
štění, nelze říci, že byl dohrán úkol 
životě a v naší politice. Spisovatel je 
kde j'c určen p,od čáru neb:J nucen k denní činnosti 
bez vlivu a moci; je .odkázán na svá díla, může ipůsobi,t 

svým dílem - působí jím. Ke cti našich spisovatelů 
že oni uchovateli politických udržova-

t'eli tradic probuzení, které dozrály v jejich snu 
šlence. "Zpěvy 
mnohem větší než kteréh'J 

; jemu 'po boku lz:e stavěti 
několik pie~, výmluvI1ějších než nejvýmluvnější řeč, 

Hka pronesená, při bm však také několik jež jsou 
kově 'pozoruhodna a úrodna, ať kdo soudí' o 

dokonalosti. V "Písních otroka" mluví hrdý cit 
muže, kter:f se bouří ,celým svým citem skutečnostem, s mmlZ 
po ně!d:erých 'Cl!1raženích politika je smířiti. V "Evropě" 
a "Slavii" dumá básník 10 smyslu dějin a jejich o úkolech 
slovanské rasy a její budoucností. Ve "V ác1avu z Michalovic" 
ukazuje na nejchmurnější naši minulosti a 
Bauclelairových "R e m e m ber S o u v i te II s-t <O i prodigue 
m e rn 10 r!" nehodí Ste dobře za krvavé motto díla č'echova, mluve-



ného ke generaci, která počala, zapomínajíc špatně hospodařiti 
nejpodstatnějším kapitálem národním, neslyšíc poučení minulosti. 
Jako "Hodiny" volá v mnoha variacích básník totéž k národu, 
Ale smysl českých dějin, básníku jasný, všem jiným jako by 
byl zatemněn. 

Po b:Jku Nerudově a Cechově vidíme druha jejich Josefa 
Sládka. Jeho písně mluví řečí pevnou a mužnou, také jemu j'f: 
smysl dějin jasný,_ také on nezapomíná na osmý listopad, také 
on, nachýlen nad hroudu země, čerpá z ní víru v národ, ve vítě~ 
ství lidu, v osvobození všech. Také on všechnu svou schopnost 
staví d'O služeb národního a demokratické.ho ideálu. On je 
jenž apostrofuje padlého Otakara: 

"Až přijde ráno, až přijde den, 
králi, Tvou korunu někdo si zvedne. 
Tvůj meč, ten je tak zkrváoen, 
vypadne z ruky Ti ledné. 

Králi, Tvolu korunu někdo si :zvedne, 
ale kdo z prachu zV1edne Tvůj lid! 
Hoj,Vleliký králi, vstaň a pojď 8 'e bít. 

Ceský ideál Sládkovi I ida v ýide á L 

MluvÍoe o velikých mrtvých, nezapomeňme živých. Také Eliš~ 
Kcásnohorská má krásnou víru a hrdou nepoddajnost svých ď1rú
M, má živé nebezpečí, jež hrozí .a pfed kterým varuje její. hlas. 
A také ona má pevné přesvědčení, Ž!e nevítězí moc nad právem, 
ale právu je Jediná skutečná a trvalá moc. Její ušlechtilý naciona
tismiUS nepřestává nikdy být lidským a plodným. Věří jako mrtvi 

druzi, úzkostlivá strážkyně svaté vatry. Buďme vděčni n 
pevnost a !věrnost té, v jejíž době tak mnozí pochybovali la 
kioHsalí ! 

Adolf Heyduk, měkký, citový, nevýbojný, vnesl do naší poesie 
přece útočný 'a nový tón: láska jeho k slovenské větvi národa 
ěeského. V 'rozvaděnost dvou větví téhož národa přinesl v "Cim
bálu a gusHch" 'Srdečný, láskyplný a lásku budící tón; neznamena 
také šťastná kniha Heydukova poHtickýčin chápaný teprve dnes 
"celém dosahu? 

Rozměry mně vykázané nedovolují mi, abych vzpomenul všech, 
na něž bylo by sprawdlivo vzpomenout; nemohu však přejfti 
mlčením muž'e, jehož dílo znamená hké Vleliký a trvalý p o I i
ti c k Ý čin; Aloisa Jiráska. Alois Jirásek v statisících českých 
duších budil a uddoval zdravou národní tradici. On sblížil 
nejprostšího čtenáře s'e slávou a úpadkem minulým; jeho epopej"" 
hnutí husitského zvonila píseň Čechových zvonú nad Petřínem; 

137 

Hus, Hus, Jeroným. V Kozinovi a Chodech dal českému čtenáři 
symbol utrpení pobělohorského; v "Temnu" - není také "Tem
no" čin politický? - učinil nejchmurnější scény národního 
tem n.a slibem příštího svítání. Jeho kroniky národního probu
zení a obro:zjení líčí úpornou, lopotnou Icestu těch, za kterými 
nám bylo jíti. A dospěli-li dědové naši tak neschúdným bezcestím, 
kam bychom nedošli my, šťastnější vnukové jejich? Toť poslední, 
potěšující a vzpřímující slovo jeho vzpomínek: zle bylo a přežili 
jsme. Nemúže bez smyslu být, ž'e jsme p"řežiIi. 

Není tím vyčerpáno thema: také generace mladší mŮže říci 
hrdě, že neporušila tradi'ce minula; také ona řekla své slovo 
v své chvíli, také ona byla nositelem ideje velikého poslání. Byla-li 
trpčí a bolestnější, bylo to dobou, s kterou bylo jí zápasiti. Ale 
ponechme budoucnosti, aby zde někdy pronesla spravedlivý soud: 
dnes Ichli:<ěl jsem jen ukázati, že výrok manifestu ičeských spisovatelů 
"máme nejen práVlo, ale i povinnost mluviti za národ, který ml u
"iii nemů2íe", byl plně oprávněn souvislou tradid české literatury, 
y které není mezer ani přelomu. 



ARNOŠT HEIflRICH: 

o stoletích. 
(Lidové Noviny čís. 88. ze dUi~ 31. března 1918.) 

Za několik neděl bude tomu tři sta let, co čeští sta
vové zahájili třicetiletou válku. Tři sta let neseme dllsledky oněch 
událostí a s námi cdá Evropa. Nám přinesly ty důsledky zá
hubu a není pochyby, že také ;evropský (pořádek, který přivodil 
světovou válku, má jeden ze kořenů ve vestfálském míru. 
Nejsou vážné odhady možností, pro~ 
tože přešly )na [lole nemáme dosud 
ani 'pragmatického a kritického vylíčení 'českého povstání - če
s'ké :dějepisectví nevykonalo dosud tohoto svého úkolu ze zná~ 
mých vnějšíchldůvodů ale tolik jistě ,dovoleno soudift" 
že by se byl bral kdyby fbyly 
v .jejím středu stát a svoboda. Zkáza 
čes'kého národa, protestantských mocí na české 
emigraci, neptinesla Evmpě IPožehnání jako se jí nevyplatilo vy
hubení polabských Slovanll .a rozdělení Polska. Dějiny mají svou 
ethiku a ,nestačí-li tato ethika vítězství práva a mriav-
nosti, stačí vždy (mstít jejich a znásilnění. Sama vítězí 
ale svým bojovníkum Pán 
sloví: Člověčě 

často 

praporem rozvinout v všecky 
umějí-li jí [posloužit svým vítězstvím. ,Evropa flozkvetla myšlen-
kami v Čechách před třemi sty lety, ale ukřižovaný 
národ za tři dny :z hrobu. Vedl špatně svilj boj a proto mu 
teprve za tři 'Sta let nastává bílá sobota. Za tři [sta let zmo., 
hutněl a vzpamatoval se Ido té \míry, taby mohl světu předložit 

zralý a vnitřně sjednocený národ svd] starý účet,a tři sta 
minulo, než Evropa pochopila, že potřebuje svobodného 'česko

slovenského národa právě tak jako Ion JL 

Jak'l) pětistého výročí. smrti nebylo možno využit 
pro českou přítomnost, (nebude ani možno zabývat se letoí:> českým 
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t;?vst,áním, ta'~, ab~ . ,byl náro? (dostat~čně ťoučen o nejtragičtěj
slm udobl svych deJl!1 a aby Sl z krvavych tech zkušennsJd vybral, 
... :0 by mu .y této době .zvlašť bylo prospěšno. Ale dvě osudné 
chyby českého povstání. nutno přece [postavit národu jasně před 
oči a 'připomínat mu je každé vhodné chvíle, protože se nestaly 
za českého POVd!Íl1í na.posled a protože by byly znovu tragické, 
kdyby se vrátily nyní. Bitvou na Bíié Hoře bylo rozhodnuto len 
proto, že <čestí \Stavové V nemužné malomyslnosti a bezradnosti 
vzdali se osudu a přijali náhodnou porážku jako rozhodnutí. Pro 
rozvážné a [pevné lidi nebyto by bývalo ztraceno nic, pro malověr
né tehdejší vlldcečeských stav ft bylo :ztraceno vše. Podnikne~H 
je velký zápas jakýmikoli zbraněmi, !nutno se připravit na ne
úspěchy, zklamání, porážky, \Ua vše. ,Lehkomyslně boj 
je zločin pl10ti lidství i proti sobě samu, ale je-li boj neodvratný 
a je-li dokonce již V proudu, není nic vyhráno, pokud není vyhrá
no vše, ale :také není lnic ,ztraceno, pokud není ztraceno vŠe. A 
poslední, 00 lze ztratit, je víra v sebe a ve svou věc. Česká šlechta 
bila se po tisících hrdinně ve švédských a (saských službách, ale 
doma př'ed tím složila zbraň po první porážce. Po třech stech 
letech je českou zbraní jen (právo .a vůle národa, ale předčasná 
malomyslnost také vi ll)olitickém ~ápasu několikrát nám již 
bila porážku. 

Větší ještě význam [má druhá "příčina ,před třem~ 
lety. Stavové lvedli boj za celý národ a národ ;;e o tom 

po jejich porážce (krvavě IpřesvědčiL Ale jej přes to bez 
národa. Siroké vrstvy lidové nebyly oddány náboženské svobodě 
méně než. šlechta, vnukové selských vojáků Žižkových nebyli méně 
odhodlama schopní ale šlechta, která vedla také 

nebyla šlechta žižkova, Lid nemohl pochopit vdiké 
zápasu, protože [viděl v čele povstání feudální 
již bratrů Zl husitské slávy, vrchnosti a 

lid a kritické 
odjJůrcu.m. Pozděší~ 

z nebe'. slovanská 
soudí teorii především p::Jdle prakse a slova~ský člověk 

nerozumí svobodě, která není také jeho svobodou. Demokratický 
národ, který by byl stál za svými národními ideály - také 

svoboda byla a je Husa národním ideálem českým 
nvemohI býti poražen V sedmnáctém století jako nemohl být 

p'~raze~.,celou Evropou v' století (patnáctém. Ale národ zastupovaný 
,)hgarchll, stavy, vrchnostmi, ke kterým lid ,neměl poměru mno
hem př3.tdštějŠího než k: jejich ,odpůrcům, .hyl vydán každé uá· 
110dě v bitvě a každé náhodné zahraniční konstelaci. 

J"K je hůře než před třemi sty lety a jak je proti tomiU 
zase lépe! Nl.ěli jsme svrchovaný stát, a dnes se teprve řadíme 
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k rozhodnému zápasu o něj. Ale v tom státě vládly f,eud:álni řády, 
lid byl poroben a bez účasti na moci. Nesvoboden dosud a 1!pro
střed kruté zkoušky, stojí týž náf!Od !pO U'ech stech letech, ber: 
práva a bez moci, ale jednotný jako kvádr, demokratický ~e 
wém vedení i ve ISvé Ipolitické ,representaci, národ a liď je to~'i 
a jeho boj Je bojem každého, i posledního jeho příslušníka. Ná
rodní svoboda česká je jen jinéljméno vlády českého lidu nad 
sebou samým. Nemáme !Šlechty a nepotřebujeme jí, volíme své 
vůdce Z!e sebe a jejich zájmy ttlejsou' jiné než zájmy každého 
1; nás. Co chce český národ, chce každý český člověk a každý jé 
stejně oéhoten obětovat !Se společné tvěci. Jak dobře je připraven 
nesv9bodný český národ na budoucnost \proti Isvým svobodný~ 
předkům před třemi ISty mety! 

~}! PRANT. DRTINA 

Lidová výchova v detTIokracii. 
("Národní Listy" čÍs. 8. Zf: dne 9. ledna 1918.) 

Významný a nezadržitelný účinek světové války je vítězný 
postup demokracie, kterou bude uskutečněna sociální spravedl
n.ost, sebeurčení a r'ovnoprávnost národu. A spolu šíří se pře
:ivědčenÍ, že demokracie pravá opírá se 10 vzdělání a kulturní poli
~.iku, neboť demokrac!'e bez vzdělání stala by se demagogií a lid
,;tViU by přinesla n:ejvětšíŠkody. S y b e! správně vyřkl, že zástupy 
lid.ové pouhým výrokem zákona nestávají se politicky zletilými, 
"ýbrž nabývají skutečné d.ospělosti politické teprve rozšířením 
vzdělání ducha a ještě více charakteru. Pr.oto pravou podstatou 
vnitřní politiky zajišťující národu samostatnost a svéprávnost je 
politika kulturní, lona praktická púlitika, která se opírá o zdat
nou kulturní sílu národa, politika, jež usiluje o vybudování do
konalého národního školství a s.oustavnou úpravu zřízení li do-
\'ýchovných. ~ 

Pr'Ovolání Osvětového Sv.azu p:Jdepsané zástupci 
i1ích českých kulturních institucí připomíná v čas národu 
velikou potřebu ,a úbnovuje volání pú I i do v é un i v,e r s i tě 
P10svěcené památce velikého mučedníka kostnického. 

Naše národní 'Obrození má býti vyvrcholeno, má 
konáno politicky a kulturně. Úsilí po účelné organisaci 
snah lidovýchovných navazuje přímo na kulturní ideály národ
ních buditelŮ našich, odkazuje k mužům, kt,eří v tomto přesvěd
čení ukazovali na bezpečnou cestu, po níž by národ osvětou do
spěl k svobodě. H a v I í č k.o v o heslo "Vnitřní silou a vzdělá
nímtl a Palackého závěť "Abychom se vzděiávali a dle vzděla
ného rozumu jednali", jsou nám vodítkem bezpečným pro všecku 
udd budoucí. 
. Národové v dobách kritických uvědomují si ke své spáse 
nutnost politiky kulturní. Za úpadku ~ejvětšího pomýšlí K o
Il •. e 11 s k Ý na 'Osvobození národa vychováním, podniká daleko
iáhbu opravu výchovy mládeže a usiluje 'O obn.ov,eni škol v krá-
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lovstd Českém. Národ německý, ohrožený vítězstvími NapGleono-· 
naslDuchá s nadšením a porozuměním slovum ná-

myslit'ele .a věštce F i c t e h o·: "Onen národ, jenž až 
do nejnižších svých vrstev má nejhlubší a nejvšestrannější vzdě
lání ducha a mysli, bude také nejmocnějším a nejšťastnějšíml:1á~ 
rodem mezí národy své doby."Národ francouzský, pcmčený kru

ve válce s Pruskem, p'očíná především v letech! 
XIX. století vedením J ules Fe r f y h o orgaai.so

a budovati lidové vzděláni. 

V. Anglii r,eforma sJCiálnÍ kráčí ruku v ruce se snahami lid.o
vý'chovnými, romanopisec Di c k e n s ujímá se práva dítěte na 
vzdělání, Th.omas Carly1e a J.ohn Ruskin na 

za lidská a sociální práva dělného lidu, kritisují sou
hospodářské dle vyšších principu etických a ,este-

Práoe i umění má sloužiti lidskému životu, umění j,est 
dobré a pravdivé, je-li vědomým dílem lidskéllO 

Umění má tvořiti základ života a jehlo zy,e-
s ohnivou odsoudil egoistické pudy 

úrodnou půdu životnímu dílu Ruskinovu, 
oživil a prohlonbil. Vznešené cHe stanoví 

vzdělánÍ. Vzdělání toto má způsobovati zdraví, 
láskou ke di v aspnv,~d~~os~i, 

a sprostredkovah J 1 du~ 
vzdělání pro zvol,ellé povolání ve shGdě s vro-

Dar a s i 11, S P le nc,e r, H IU x lle Ty 11 d a II 
k vědy, A r no 1 d,· To yn ee připomenul 

inkligenci ,anglické cit společenské zndpovědnosti: bohat-
vzdělání, věda oprávněny jen, slouŽÍ-li ohecnému d:obrR 

vysp,ělost A m e r i k Y naší 
na něž nákladu nešetří 

s láskou a porozuměním přispívají 
svému výbornému školství a vzorné 

lidový chovné, zvláště vysol(ým \nenkovským dě-
své Viěiiké bohatství, ihospodářský pokrok a blahobyt. 

zřízení Š vé d s ka, Nor s k a, Fin s k a jsou dnes 
jako vzorná 'Ooeňována oelým vzdělaným světem. J apo II s ko 
obroZiené a vítězné dokonalým školstvím ,chce se zastkvíti př,ed 
ctel.on Evropou ,a vstupuje s ní v ušl1echWé kulturní zápoLení. A 
z R,u s k a revolucí 'o svob o:oené hlo z jařma carismu douikají k nám 
již za války radostné zvěsti o reformách výchovy, zakládání no-

šk,ol ažiVielnÍ 'tou1Je Udu selského, dosud negramotného, 
po vZldělání. 

Po krv.avýchhrůzách válečné lidstvo 
!'Iť: <obrátiti k životu dustojně lidském!u, leh!oe nabýti 
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a nvědomuje si pravdu slov Pestalozziových, že jen vzdě
ládm působí síla oSíTěty, moudrost a požehnání všech zákonů. 

S účelnou organisací snah lidovýchovných v duchu demo
kratickém uplatní se také spravedlnost sociální, a dostane se 
národum i jednotlivcům jejich práv. Veliká doba, v niž vstupu
i,eme, bude státi ve znamení významu jednotlivce-občana i své
právného národa. Jednotlivec i národ budou stále domáhati se 
plného sebeurčení, sc;běstačnosti. n'árod, sbžený z jednotlivců 
zdatných má krásnou budoucnost. A zdatným j,ednotHvcem na-
zývám kdo uplatňuje v1astnÍ svou vážnou osobnost, spoléhá 
na vlastní nadání, schopnost, kdo sobě chce postačiti, kdo 

věřiti v nadpřirozenou pomoc a zázrak, kdo chce 
schopný, silný jednotlivec ve službě společenského a ná
c'elku. 

Tak znakem moderní demokracie je pr.onikavý i n cl i v i cl u a-
J i s li II s, séevědomý, ,energický, sobě samu wdpovědný. 

Ve starověku žil člověk především pro stát, ve středověku 
.církev v nové době teprve člověk naší svéprávný občan 

státu nebo republikánského zří:zjení 'c h ce žít i s o bě 
choe vyvinouti sebe sama ve vš'ech schopnostechí, lna

svých. 

lidstva. 

naší 
k životu a 

tento indi\ri
kterou na-

a souvisí organIcky s 
znamená pevnou 

mo'c lidského '·u LutHH~. 
mo'c, že v,e vzdělání 

Moderní vildělání se o nepředpojaté, volné vědecké 
ikouitnání všeho jsoucna s jeho vel.ikými tajemstvími, zkoumání, 
jež nezná autority, 'Opírá se .o vlastní rozum a svědomí, jemuž 
rrte'nÍ žádných myšlenek přikázaných a žádných zakázaných'. A 
vzdělání toto rozumu i srdce Vie shodě s modernímdemokra
tismem nesmí zůstati jen maj,etklem privilegovaných vrstev lidské 
s'polečnosti, nýbrž jako svcětlo sluneční ozařuje všecky tvory ta 
všude probcmzí život, tak i světlo rozumového osvícení a teplo 
mravnÍlUšl'echWosti má pronikati všude. 

V pravé demokradi vzdělání má velké úkoly individuální i so
ciální, přispívá k hospodářské zdatnosti i zámožnosti, podmiňuje 
,a sílí těllesné zdraví, iup1evňujte v lidu vědomí .občanských práv 
i povinnosH, šíří a sílí cit mravní:wdpov,ědnosti při veškerém 
piodnikání a konání. . 

Člověk vzd,ělaný věří v pnsnou zákonitost všeho přírodního 
dění, věří v prád a jiejí moc, IUmí pracovati, těší s,e z prácte, 
a práre přináší mu p.ož,eh!nání. 
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Vzdělán'í zvySU]C mravní úroveň národa a je bezp'ečným zá
kladem feho politické samostatnosti a svéprávnosti. Nár.od vzdě
laný je národ vítězný. Havlíček nám připomíná: "žádná moc 
~ohot.o světa, byť by se spolčila s celým pekt'em, neuďrŽÍ národ 
vzdělaný, ušlechtilý a statečný v porobě." . 

Demokratisaoe vzdělání je důležitá složka kulturníh.o vývoje 
posledního desetiletí, a .otázka lidového vzdělání tvoří podstatu! 
obsah prozíravé kulturní p.olitiky i má životní dfil.ežítost pro 
iláš malý národ. 

Mění se náš život a naše potřeby, r.odí se a rostou noVia 
úkoly a krásné naděje. Pro všechny účely a úk.oly výchovy lidové, 
pro knihovny a čLárny, občasné výstavy, sbírky, místní musea, 
pro činnost přednáškovou, lidové konc'erty a besedy, kursy prázd
,lÍnové, měly by v městech českých pro celé .okolí - vždyť r.oz
díl mezi městem a venkovem stále více mizí - býti zřizovány 
zvláštní 1 i d o véd o my účelně upravené, jak vzory jich nalézáme 
v anglických a amerických lidových palácích, veřejných knihovnách 
a čítárnách. Tam byly by účelně upravené přednáškovésíně, 
knihovny, čítárny, dětské útulny, učednické besídky, kinemato
!šrafická divadla, tam v lepší budoucnosti scházel by se národ 
a žil by vyšším duševním, kulturním, mravně vznešeným životem 
hez ponurého ovzduší kouře a alkoholu. Mnoho našich nár.odních 
domů, besed, sokoloven mělo by v tomto smyslu být změněno, 
upraveno, doplněno pro tyto krásné potřeby české kultury. 

Demokratisace českého života je na vítězném postupu. Za~ 
kládá se nová demokratícká strana, která ve svorné součinnosti 
"e stranou dělnickou a agrární bude sloužiti s plným porozumě
ním demokratisaci našeho vzdělání. A přihlašuje se pro myšlenku 
,,;tranického soustředěni mla d š í in tel i gen c e če s k á, hlásí 
~e k práci s tll den t s k á ml á d e ž. Zde právě studentstvu 'Otvírá 
se nové pole rozsáhlé, záslužné, blahodárné činnosti. Buditi pro 
věd kulturní živý zájem v národě, toť jeho krásný úkol veliké 
přítomnosti. Studentstvo české ze střediska 'duševního života, z 
. škol nechť rozchází se stále po veškerých vla

a s láskou i nadšením nechť vykonává ap'Oštolské posl ánÍ (a 
illrI ptOrozumění, přizpůsobené době nynější pr.o heslo národního 
našeho 'Obrození ,,0 s vě tou k s V 10 b.o d ,ě", 

B. ARNOST: 

Zdemokratisování školství.. 
("Národ" č. 13. ze dne 13. června 1918,) 

Při snahách o zdemokratisován{ naš'eho národního žiV10ta ne
smí býti zapomenuto jednoho důležitého odvětví naší kulturní 
::Jrganisacie, totižšk'Olstvi. Za nedávné ankety oreforme střední 
školy české po válce poukázal vl. r. J. Šafránek správne na to, 
že školám středním je :u nás na závadu dualismus v účelu j,ejich 
a zřízení. . A možno k tomu dodati: též dualismus jejich ducha. 
Neboť 'o naši střední školu a o školu naši vůbec zápasí dv.ojf 
duch: duch státního, dogmatického absolutismu, aristokratismu, 
opírajícího se o sankci theologickou, a národního, kritické
ho demokratismu, :Opírajícího seo hlediska Stát nutí 
národ a jeho 'školu do svých služeb ve jménu svého sebezáchov
nébo ideálu. Národ musí, nehoť stát chce. Národ prostředkem, 
stát j.ecílem. Moc státu je vyšší než práV10 národa. Důvod 
crstě theologkký: z mil.osti boží. 

Stát vůči národu v úloze kapitalistického zaměstnavatele. 
Opřádá .organismus národa celou sHi svého absolutismu, 
Politilckými úřady projeV!uje národu neomezenou vůli svéh'O abso
lutismu politického: Berní úřady absolutismu 
fin.anČnJho. Ve škole hlásá dogma svého 
Jejím prostřednidvím ssaje kulturní mízu národa. 

Když národ dospěl a zorganisoval své poznal, že 
jest dlem s.ám sobě, že dovede chodit bez op:ory,cizorodéhiO 

. státu. Duch sebeurčení utkal sie s duchem absolutismu, dělník 
s ka'p&taHstou, demokrat s arist.okratem. Veškero ovzduší národ'a 
je prosyoeno napJetím toho zápasu. Zápasu práva přirozeného 
shistorkkým nadprávím, vědecké pravdy s theol.ogickým dogma
'bem, pokroku s tradici I škola je jeho dějištěm. Chce být národní 
a musí být státní. Chce hlásat na základ.ě uaných zkuše-
ností a musí tradovat přežilý životní. 

Národ neprodukuj1e jen na j)oH hospodářském, nýbrž též !tI~ 
kultum.ím. Skol.a jest jedním iZ či:i!itelů, který uzpůsobuj~ 

III 
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nejširší vrstvy národa k produkci kulturní, který potenciální ,kul
turu'osi: národa mění v aktuální. Dosud národ nebyl vlastmkem 
svéškiOly, nebyl Iproducentem pro sebe, nýbrž, ať již svým !dítě
tem, ať svým !:1čitelem, dělníkem IPro stát. Stát, aspoň podlle 
zákona, byl duchovým podnikatelem, velkovýrobcem státního ducha 
v dílnách školy, duchovními nástroji dítěte i učitele. Orgamsmu 

. " b 1 v' , národa však :při svém 'Osobitém se pro}evovam ne y. IOZ1vov,m 
tímto duchem.' Neboť duch ten nebyl v souhlase s přiroz'tOným 
jeho určením. A národ, jakmile obnovil a výbr::JUsil, svou ře~, 

,. v t h '< •. . 'v '1 ' . .L dl' vevdoml na ,"h"'" navazal zpre r .ane cradl'ee, zanra sve 'us ly"e " "u "'~ 
vveh myšlenkových vzplanutích své doby, znovu dooelil svou 
r,;zvráoenou organisaci pocítil, že jest 
a vzhůru držen novým duchem, který v příkrý odpor 

L '1 . h .. L ve mev1 na'<'~rl se posLavi ,aue tU PL ave prolo, z .1 1 l,j'; 

svoji pudu, svoji ř'eč, své historické osudy, svou. kulturu, sve 
společenství citU a myšl,enek A právě v konfliktu obou těchtc' 
duchů nejvýrazněji spor obou tendence aut:=:-

NCJipříště šk<}la musí ná\,ežet národu. Bude 
tradovaí pravdu k Dnkretl:í, věčně se vyvl]e]lCl. Bude dávat theore
é!>eKOU i techníck'::u zdatnost odp';vídaiíd potřebám ruzných vrstev 
J.ároda. I kr,ev učitele, jelY) rod a řeč a svědomí patří národu. 
Mmf mu být dovoleno mluvit ve škole hlasem této krve, 
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sv:ě:dGmL A mlusÍ být rozbita deska omylnéhó zaKona, že stá.!,: 
dčiteI'e platí a že má proto nárok na jeho svědomí a př,esvědčenL 
Učitel dem'Jkratickéh'J národa žádá odstranění) námezdní, 
;;evolnickt A šalebné sln!ouvy. Neboť učitel>e svého platí 
krvavými daněmi národ sám, ovšem prostřednidvím státu, jak 
dnes jsou poměry, a stát za toto zprostředkování si ponechává 
,dměnu vÍoe HP? lichvářslou. Stát j1e národem na výsost štědř,e 
JKmorován za službu zprostředkovací. Svobodný a 
demokratický nepotřebuje tohoto aristokratického prostřed-
'líka. Odstraní ze školy jeh() duchovní násilnidví i všech jeho 

h2rlivých rozsévačů státního koukole do ná
pšenice. 

v~pr,ávy }koly b'c:de z:~Z)ena, Škola patří národu 
<, liclt1eh. UClte! v nI tvon bud'ouc! národ jej kontroluje 

národní J}~d~gogicb:u v. sl,~ženlO.u v z. nejl,epších ~ed~
T!edy vereJna kontrOla V'e SkOlstvl steJne Jako v soudmc~:vI, 

hospcdářství, finanční a . správě. Žádáme cde, 

·~tranění dnešní instituoe a ředitelské. Škola nechť 
ředitdem pr áce 

;nativní ať vykonává 

Zkrátka; nikoli státní 
Učitel v ní 

hDZJena hořké své byrokraticky zme
~::hanisována, ani vykořisťována, ani jJ'utlaóována, ani pohrdána, 
a'1i ztrpóována výčitkami prodaného, znásilněného přesvědóení. 
Prá'Oe jako radost, C:1ost a tmel 

Demokratisac:e nárc:da musí se uSKutečnit na všech políclJ 
činnosti. Národ bude představovat demJkratickou organisaci 

Organisace školská není jistě z nej
na ni tedv musí bvt již dnes 

školství je zajisté institucí, kde se Grganisují a zpifOduktivňují 
ducbovní energie národa. Úkolem jest, aby všichni činitelé, kteří 

10* 
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naškolstvf pnmo jsou súčastněni, dítě, učitel, dozorčí orgán}, 
uplatňovali ve šImle své energie souhlasným směrem. Aby se do
cHilo úspornosti energie. Aby se neplýtvalo národní energií. Aby 
národ nemusil zápasit 'O své školství. Aby dítě nebylo vyučováno 
pravdám neživotným, vychováváno proti národu. Aby učitel věrné 
sloužení ideálu národnímu a vědecké p'ravdě nemusil vykupovat 
pie rsekJucem i, ztr'Oskotáním svého osobního štěstí, svých fyskkých 
sn, radostnosti své práoe. (Co j'e to promarněné lenergie I) Aby 
3 absolutistickým režimem nemilosrdně smeteny byly se správy 
skolské všecky osoby, které již dříve v míru a zvláště nyní ve 
'{filce ukázaly se nešetrnými ničiteli národní energie, jednak tím 
k ve správě školské uplatňovaly své mstivé osobní a politické 
ambice, jednak tím, že stát (byl jejich srdci bHbe než (národ. 
5 novým národem nový duch a s novým duchem noví lidé. Jen 
:ak ozdrav,ění bude úplné. 

Tak demokratisace školství znamená: bude znárodněno, bude 
r něm učeno a vychováváno Vit jménu pravdy, bude v něm do .. 
,;aŽ<eno úspornosti a tím zproduktivnění národní energie, bude 
zd:emokratisována správa. Samostatný demokratický národ 
musí mít ve svém nejživotnějším zájmu svobodnou a demokrati
.:tou školu. 

Dr. OTTO PLACHT: 

Hus vůdce. 
čís. 26. ze dne 4. července 1918.) 

Dějiny se tvoří před našimi a každý z nás 
účasten. Jsme osobně odpovědní za to, jak se vyvinou a p<.?-
silu budou z nich moci čerpati ti, kdo nás. Na nas 

aby čím dějiny nám. Při všem 
národové : máme velké vúdce. 

shromážděním stál v Kost .. 
českého národa. 
světovému řádu 

vzdálena k nimž 
!od nichž chtěl 
Kostnice 

učil a za něž 
i pro ně lepšího 
na své 

se zdi radnice staroměstské pod 
nazítří měli hrdlem splatiti 
čest a dobrý zvuk jména 

smutně odvraceli tvář od krva .. 
Husova za sto leH 

vítězně prošla životem lidstva a 'co bylo kdysi kacířstvím, ve
psáno bylo nyní na štít lidí nejlepších. I nyní stáli čeští páni 
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v čelle velkého boje za SVObCldu. Byli poraŽ!eni a vítěz by! ne
smiřitelrrý. Přeoe však s1:mělé chodby a síně radniční viděly po
klusy, aby vůdcové zradili sebe, zap'řeli, zač postoupili boj. Čeští 
páni mohli odvolati; neodvolali. Pfednimi stanul v záři mučed
nkké hranice obraz národního s\rětce a před jeho svatozáří nc
bylo ani 'Pomyšlení, aby kdo zakolísal; bylo všem jasno, že Ille
pc;tup~l~ by nejen sebe, ale že by ineštěstí porážky své .rest04 
nasoblh pro hudoucí, že by budoucí snahy 10 odčinění běíohorské: 
k~tastrofy předem znehodnotili, když by je zatížili potupou mrav-
m, kdyby svodu ve 'chvíli slabosti. A tak s mCldlitbou 
K svatému na rtechstajJé~čně kladli své v 'Oběť 
pro statečnost potomků. 

Vskutku nelze si p,ředstaviti nový život národa bez tec hit,;) 
'~dkých příkladů jeho vůdců. Od počátku národního obroZiení 
Hlus a plOpr,aveni bělohorští byly nejmocnější vzpruhou našeho 
úsilí 10 svobodu. Nehoť jako za Husa a oeské r,eViC)!uoe jde i dnes 
jen 10 ni. }eji'ch oběť nepřipustila, aby zmalomyslněli' potomci. 
Stála-li však proti Husovi celá Evropa, proti hělohiorsk{rm 
•. , v, v, v, t d' ':1..' J ]leJI Vle(SICaS , . nes Jle vOJ náš veden Jen plroti mizivé menšině., 
Naše touhy staly se touhami ce'l.ého světa 'a stáli-li jsme s ním 
v nozpow kdysi, bojuj>e svět s námi a za nás dnes. Zavá-
zal~li nás kdysi sviO;u obětí věčné věrnosti sobě ,a 
národu, dnes 'P'řísaháme ji nad to i ;enž - zdá se 
- nás dohoníl a unáší nás sebou na vr,chol-ech ~vvch vzbouře
ných vln. V t,om je naše síla: Iuaše myšlení a chtěni souhlasí Gle 

zákonem dějin, jienž právě se mkutečňujle. Tak již dnes může~,e 
slaviti své vít,ězstvÍ mravní. Nemůže nám uniknouti. Proto však 
jestli kdy, t,edy nejvÍ>cle dnes plotřebujeme podpory neoblomnéhG 
svého Mistra. Jako p;wťd nemu vystup'oval Páleč a jeho přátelé, 
aby mu před pyšným shromážděním k:ondlu bořili pevnou půdu 
dri'l\!Iěry národa, na níž stál, tak i dnes vystupují lidé malé !Viry. 

národ v wzhodnutí k nesmiřitelnému boji. 
A jako se nelekal císař a papež i shromáždlěnÍ církevní použiti 
prosHedkl1 i násilných, aby zlomili Hu'Suv ke zradě, tak 
vládn.í persek:ulce po,rost.e, aby sleslabila odhodlání vůdců v oka
m'Ž1iku !1ejnozhodn.ejším. Nehať běda těm, kde nepochopí tajemné 
síly, jež 'ženou proud světových dějin a neudrží se na vzdutých 
jeho vlnách! To se vi dobře. . 

TV'Oříme dějiny každým svým činem a jako sOlUdíme o činech 
svých předků my, budou souditi 'portomkoVlé naši 10 nás .. I loni 
budou se :ptát, jak zachovali se jejkh otooVié v době, kdy :fOZ

se o osudech sVlěta a hudou velikost našich skutků ~ně
řiti v:elikiostí 'příkladlU Husova Í' pánů 'bělohorský'ch. I my jsme 
byli tak :šťastni, že jsme mohli vyřk:nouH S lO'vo , jež zavazuje 'jét 
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je neodvolatdno: choeme sViobodiu. Mohli bychom odvolati; ne
odvoláme 1 Neboť lcena, za kterou (mohli bychom od'l'olati, j!e 
strašlivá; znamená zapříti s,ebe, zapříti Husa, zap?fti krev, obě
):ovanolU za Bílou Hcru, zatížiti potomky 'lOzkladným jedem mrav
ním. Převzali jsme, zodpovědnost a nedopustíme, aby mohl 10 nás 
řki někdo kdysi, že jsme ji zbaběle odhodHi. S příkladem Huso-

hudeme htjiti svou pravdu vždy a proti vŠlem. Neříká se 
marně: čech stojí a padá řečí svou! 



ARNOŠT HB/NR/CH: 

úzkosti. 
(nLidové Noviny" čís, 296. ze dne 28. řfjna 1917. 

Klerikalismus v: českém národě dohrává. Vsadil všecko na kartu 
válečného absolutismu a !prohrál s ním. Dnes scházejí se klerikální 
generálové troskami své :strany a hořekují nad 
zlými časy, nastávají v: českém \Státě, kde "hudou katolíci 
odkázáni sami na sebe", to bez pomod Vídně a Němců. 
Ani oni nevěří v němž to má hierarchie a 
šlechta tak krásně české samostatnosti 

o uherské Slovensko 
obsah ce' 

blouznivou 

němečtí 

Kdyby byl nesešel válečný absolutismus smrtí tak náhlou, 
mohli klerikálové zvolna obraoet a své veřejné nepřátel-
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,tví k české samostatnosti \změnit nenápadně v staré nepřátelství 
zakryté a lidu neviditelné. Ale jak obrátit přes noc? Jak povola): 
zpět lidi i kněze, kteří se zhrozili pravé tváře své strany a dali 
;oe na útěk mezi slušné lidi? Jak podlamovat dál úsilí [národa o sa
mostatnost a neztratit mandáttl? A tak vidíme 'veselé i smutné di
vadlo smrtelnýchrozpaktl 'opuštěných klerikálních náčelníků a sly
šíme je koktat 10 nevděku národa k vtldcům, /kteří ho hanobili .a 
zrazovali, nedávní váleční štváči horují Ipro {mír, ovšem podle 
papeže: s vyloučením české samostatnosti Z,programu nové E;vro
py a z výpravy proti českým velezrádctlm zbyl jen křik o ohrože
ní církve v českém státě, kdyby k němu !přese všecky klerikální 
modlitby došlo. Kramář a jeho spolutrpitelé nejsou již velezrád
ným hnízdem, ale mučenníky. Hruban 'nehrozí již "novou Bílou 
Horou" vzpurnému národu a ~ležaIuje již sGudruhům na české UČl
ce1stvo, že vychovává mládež !k: velezrádě. Je zle. V Čechách kle
rikální organ'isace již likvidují a hledá ,se strana, která by při
jala zbytky rozptýleného :stáda, na Moravě se ještě klerikální stra
na křečovitě drží a snad ještě nějakou dobu udrží, ale po staré 
vládě nad davy je a bude veta. Zkušenosti z doby válečného 
Iutismu byly příliš /kruté, aby jich mohl zapomenout i lid 
komyslnější. V radě svorného a (Zkouškou národa 

místa !kteří se ,dali do služeb jeho katů, jakmile naň 

ji 
vnitřním zařízení budGU rozhodovat 

většinaceského Udu je kle., 
může se bát někdo tohoto 

víru a církev? Ano, klerikálové 
,sami ;na sebe. Tomuto klen-
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Jl.-~ 'nnu strachu nelze lOdnorovat, protože Uedůvoďnj. Klerikalis-",alnl. . . :r. 'd v L l' b 1 mus je živa mocný j,en z podpory Vl ne, Cel1Lra,iSmu a a S8 u ... 
tismU. Této podpory, která ,íjie ~aké [částí české ,poroby, nebude 
a klerikalismus bez ní [jistě zahyne. , Ale katolic.~á . církev, ~ůstan,e 
,~írkví veliké části rnárodaa 've [?vemduchovmm poslall1 pude 
bezpečnější než dosud, protože bude bez\p,ečl~~ ~aké vod ~lerik~~~~ 
mu svého nenřítele nejhoršího. Jak (se lZandl v ceskem ,;;tale, 
bude její věc, ~leproti 'českému lidu s'.: tam již nebude mool zv~" 
řídit německvch biskuDů iiiž nebude dia ,!=lrahy dosazovat, u,epn-
" ) , 'o -" k" . t ' 
jemných lidí nebude již moci ~Josíla! do žalářů a ces e, p'lsem,;lC Vl, 

'pbude 'i:Z" m('~I' dM I'Jrotoze tam domanm panem 
.. Á._ I Ji Ll:"".... ~ CtI. ,1, ' i - . ~ v ~ 

český lid. Vdikáčást iduchovenstvla :hledá ~iž cesty k čes~nemu Zl

voru církve v demokratickém národě a česká veřejnost Jeho sna
DY vděčně přijímá. Je to kněžstvo, kterému jde opravd;o ~írk7v 
a nikoli o politickou a hospodářskou iJnoc. Svob~du bU,de n:l~ ,c~r~ 
kev úplnou. ()eský:stát nedá výsad, ale ynebu?e 9:d JlI ~at:e zada: 
sIužeb odporujících nábozenskemu 1;)oslam:, lster'e 
"oná Vídni. 

Také církev budle v českém státě úplni~ svobodná a samospráv-
ná, jak vyžadují jeJí a' j,ak 'touží' višichni opravdoví katolíci. 
Bude to přirozený 'české svobodomyslností a: českého 
demokratismu, hude to 'Však také ,nejlepší závora proti ;klerikali:mu 
a každému zneužívání íflO klerikálové \nědí a proto JSou 
tak nesmiřitelní odnurci (české samostatnosti i<i. pmto i,!TIalu'jí na 
zdi čerta kulturního 'bojce. Ale Hd :je opustil a až se smíří kJ.~: 
rrkální vůdci se svrchovaností oes!<ioslov:enského. státu, bude J~ž! 
DIO:2ldě aby se lid mohl ještě smířit s klerika!isme1m. Nebudel 
kultur~ího boje - také tyto lv:ěci vyřícJ!ípoHtická samlostatnosu 
česká svým Ivznikem. 

znárodnění katolické církve~ 
Píše katolický kněz. 

("Náľod" čís. 23. Ze dne 6. zátí '1917.) 

Článek tento, pocházející z péra předčasně zesnulého katolického kněze 
S voj s í k a, charakterisuje výmluvně ráz hnutí, jímž české duchovenstvo byk 
'e válce zasaženo; SvojSíkův míboženský a eírlS0vnÍ progr2m nezadá podob

",ým programům radikálních stran politických. (Ze revisi procesu Husova po
kládáme za nepoti"ebnou a spíše za škod!ivo'), netřeba výslovně vytý!;atl.) 

Zdá se nám, e zasluhoval by zde být otiš'ěn i iednorpyslný projev kato
lického českého duchovenstva všech diec';sÍ království C,,;ského, shromaž
děného v Praze dne 3. zatí 19)8, tohoto znění: 

"Jsouce si vědomi, že z lidu jsme vyšli a s ním 
spojeni, chceme s ním býti spojen; i v boji, utrprm/. a Hlásíce se 

odkazu kněží kř!sitelů, prohlašujeme, že slavnostní projevy spisovatelstva 
poselstva stejně j"ko národní prÍsaha promluveny byly z duše i nám, kteří 

v uskutečnění samostatné'lO státu československého vidíme jeden ze skutků 
,íějirmé spravedlnosti bOŽÍ. Považujice naprostou jednotnost cílu a kázně 
v dom"i~'láni se jich za bezpodmínečnou Hutnost, prohlašujeme, že považujeme 
:)onze Ceský Svaz za oprávněný jednati jménem národa a že bychom naprosto 
odsoudili každé postranní jedminí o budoucim OSUdE vlasti." 

Podávám jakýsi návrh pro d1emokratisa:ei a znárodnění drkre 
katoí.í:c:ké v btud'Oucímčeském státě. Uvádím 'P'0uz1e 'P'etita bez odů
vodnění, jež inteligentním čtenáfům, kteří se otázkami drkevně
pol.iti1ckými zab}'Vají, vysvitne samo s:ebou. 

Zásady vš!e'obecné. 

Stát jlest úplně nezávislý na drkvi, církev j1est úplně nezá
vislá na státu. Všecka náboženství jsou si rovna; není nábožen
ství státem uznaných a neuznaných. 

N áb(2)enská snášdivost jest z hlavnkh podmínek pokojného 
sp:oliUžití občanů ve státě. . . 

, Zločiny va přečiny proti :náboženství a církvi buďtež Zle zákon
Iuklu vypust,eny. 

Osoby duchovní buďtež V1e všem postaveny na roveň osobám 
s\T,ě1ským. Náb:o~enstvía posvátných míst (kostela, hřbitova, ka
zatelny atd.) nesmí býti zneužíváno k účelům politickým neb jiJnak 

'r anic!kým. 
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V ohledu zvláštním. 

Každý člověk má právo vstoupiti do kterékoli náhoženské 
společnosti nebo z ní vystoupiti. Právo to není omezeno věkem 
a nesmí míti důsledků existenčních neb společenských. 

Vzdělání kandidátů stavu duchovního budiž upraveno přimě~ 
řeně moderní době a praktkk)rm potřebám věřících, jimž má kněz 
býti rádcem. Zvláštní zřetel budiž obrácen k j,ejich budoucímu 
působení jako státních funkcionářů. 

Duchovní, pokud jejich náboženská obec čítá aspoň ... dušI, 
buďtež placeni z náboženských fondů, jichž správu povede země 
nebo stát, a to, mají-li akademické vzdělání', dle norem platných 

státní konceptní úředníky. Za to jako státním funkdoná·· 
budiž přikázáno: 

V1edení matrik a matriční úřadováni vůbec, 
statistické práce o evidenci a pohybu obyvatelstva, 
chudinství ex officio v místech, kde není zvláštního chudin

ského úřadu, 

podřízeni pravomoci 
a těší se ochraně zákona jen při 

duchovních zredukován 
malé sloučeny 

konati veškeré 
zrušeno. Pokud 

dobro-

okre-

z du~ 
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Bisklupúvlé buďtež vol,eni kněžstvem a lidem z domácích du
chovních, bez ohledu na rod. Rovněž členové konsistoří, kanovníci, 
jichž počet budiž zredukován, buďtež voleni V kons.i'
stoH nechť zasedají příslušníci všech: kategorií duchovenstva a 
zástupci věřících (laici). Okresní vikáři voleni buďtež kněžstvem 
dotyčného vikariátního obvodu. 

Kollegiátn! bpitoly jako zbytečné buďtež zrušeny. 
Př,ekážky při uzavírání manželství buďtež, pokud jsou menší 

duležitosti, odstraněny a ,oelý postup při uzavírání sňatku usnadněn. 
Mrtvoly mohou býti ukládány do země n,ebo sp,alovány; zří

zení krematorií nebudiž bráněno. Duchovní musí na přání zesnu
lých ftungovati p:H pohřbu spálením jako při pohřbech .,;eÍJevrahů, 
jimž nesmí býti na hřbitov;ě vykázáno místo méně čestné neb 
jinak nápadné. 

Hřbitovy buďtež majetkem obd. 
Vdkeré bohoslužby a církevní úkony konány buďtež výhradně 

mateřským jazykem osadníků, t1edy v naš,em p,řlpadě česky neb 
slovensky. 

Budiž zrevidován, nebo znovu proveden proces Mistra Jana 
Husl před tribunálem smíšeným (polovina jmenována papdsk'ou 
stolicí, druhá polovina složena z českých historiku a právníků). 

Otázka školská nepatří vlastně do rubriky otázek církevních, 
a budou ji zajisté luštiti osoby povolané s hledisk modernkha 
demokratických. V zájmu kněží českých, kteří na školách pusobí, 
navrhoval bych za svoji osobu postup na těchto zásadách: 

školství budiž nekonfeslonelní. Na 'školách nižší a střední kate~ 
gorie budiž vyučováno morálc'e, kteréžto vyučování prosté vš,ehú 
stranického nátěru, může býti v přechodné době svHeno duchov
ním dle osnov a učebnic vydaných školskými úřady a za jejich 
dozoru. Vyučování konfesionelní (dogmatické atd.) jest véd 
církve, a mají si je kněží ,obstarávati v kostelích DO případě s dlO
volením školských úřadů též v budově školní~a i1traty církve. 

šk'oíské úřady nemají s tímto náboženským vyučováním du
chovních co činiti a nesmějí děti> nutiti k návštěvě bohoslu~eb 
a náboženských cvičení, což jest též zeela interní 
c í r k v ie, respektiv1e ducnoVienstva. 

TIO by tak asi byla osnova, jež ovšem inikterfik nečiní :nároků 
na úplnost; na jejím základě mohl by se najíti modus :vivendi 
mezi budoucím českým státem a katolickou církví. Najde se sdosta
tek českých a demokratických kněží, kteří nás na trnité dráze 
za zlidověním a znárodněním katolické církve v budoucím státě 
českiOslov'enském budou následovati a podplorovati? 



f. HROMÁDKA: 

česká církev. 
a 15. ze dne 23. června <: 12. července 

ProhláŠei:lí Kostni:.::ké Jednoty, ústř,edí evangelíku, uveřejněné 

církv,e 

a nepřipraveně.") Pro
českým evangelikum 

jednotné, 
00 v 

i 01'1 
nich budou 

tolerance. TolerančnÍ1;:1 r. 1781 bylo 
české Konice: a vnucena jim byla 

z r. 1861 utvrzen íento 
mohli svůj vlastní széráz 

JSOll všichni češt:' evangelíci, ob rad se 
národa s naléhavou prosbou, aby do 

tal<é li p r a a c í r k e v rl i c h P o m r II 
vangelického du es ého ta.;, aby mu umožněno vrátiti se 

do n e z á vi s! Č, n fl ľ o d 11 í e 11 a II g e í i c k é c r k v e e s k é, po níž 
otcové od lelíhc) ztroskotání, zvlašíě pak za vsech pohnutých a velikých 
\"nlik toužili'."' Za »K o s tni c k o II Jed n (lI ll" ústředí ceských evangelíků: Dr. 
éel1ěk Dušek, předseda, Josef Souček, L místopředseda, Dr. Ferdinand Krejsa, 
ll. místopredseda, Dr. Antonín Frinta, tajemník. (Poznámka vydav.) 

J5g 

hluboval0 se tím více, Clm tíha p'oměru válečných a útlak svobod~ 
ného národnostního hnutí byly větší. Ceská veř:ejnost snad jed
nou ooení, jakou službu svému l1árodu konaly kostely 
ve válečné nep'řízni. České evangelické drkv-e byly a jsou hajné 
nespokoj,eny s ústř,edním ,evangelickým úřadem v PředHtavsku -

k. vrchní církevní raiou ve Vídni. Byly s ní 
ale i nábožensky - a právě nábožen

si oeští evangelí:ci hluboký vnitřní rozdíl 'ffi'Ezl 

smerem náboženského života, representovaného vrchní drkevní 
radou, a směrem svého vlastního myšl'enÍ a náboženského úsilL 
Kdo chce pochopiti dnešní hnutí v evangelických českých 
m'l~sí ,si všimn~ut~, ž~ prvky v il1~b,oženské rozh~ v něm více 
nez narodnostm; Zie zbozncst oesKych IQ 

sam::;sta·;~;-;o,'l církevní organisaci. 

pracuje někoiik ,evangelických církvi: re
laierská (augsburská), bratrská 

evangelickém. jde však 
nejvíoe domácí české tradice nábo

daleko všeckyostatnL 
a augsburských sko,ro 35.000. 

své vlastní samostatné 

samostatní a 
závislí na německé 

Třeba 

ačkiOHv čeští rdormo'l.éani v rámci reformované: církve raksuské 

least 
rakouského 

Farní úřady české 

a 
sborech německo-polských. 

last 11!]1 

:la ně :tak půssbilo, dnes většina jich nemá ani 'mravní snahy, 
aby se 'Vymanila z cizích vlivů a uvědomila si své vlastní nábo
ŽJenské úkoly. A t. zv. territoriálnÍ systém nedovoluje, aby v úZJemÍ 
'Tvajkího již německého sboru zříZJen byl pro ,evangelíky druhé 
nár,odnosti a téže konf,esse sb:}!' samostatný. Na n:ěkterých místech 
pak (na př. v Olomouci a Brně) (musÍ býti čeští luteráni údy 
místnkh německých evang'elkkých sboru augsburského a helvd
sk!é11'O vyznání; .~eští ne~ormovaní jso~ ovšem na

v 
~~ko;~ch úZJ~m!ch 

mndrem volneJsl, neboť rdorillovane shory smej! byb zakladany 
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vedle sbonl .augsburských. Leč ani oni nepociťují svého úzkéhe 
vztahu k centráinímu vedení drkevnh'11U příliš radostně. 

Když se přibližovaly slavnosti Husovy, byli si čeští levangelíci 
vědomi významu jubilejí reformačních. Viděli ve slavnostech pře
devším oživení českých náboženských tradic a pronikavěji pozná
vali, že jejich kořeny tkvi v domácím hnutí náboženském, v refor
mad Husově, Chelčického a Komenského. Slavnosti Husovy ko
nány byly společně - bylo to tak samozřejmé, že se [Vůbec 
) nutnosti společných ,oslav nediskutovalo. Oslavy v Praze, na 
Valašsku a j. velice sblížily české evangelíky. Docela přirozeně: 
vznikla touha, aby evangeli:cké církve vytvořily je d i n o u, no V'O tl 

čes k a li c í r k 'e v r e for mač II í. Rozdíly mezi církvemi augs
hurskou a reformovanou nejsou u nás veliké, neboť v českých 
zemích nevznikly nábOŽenské typy luterský ,a kalvínský, nýbrž 
všichni evangelíci naši žijí z domácího reformačníhb hnutí, z do
mácích tradic a myšlenek. Ze se dělily, že vznikaly ,i mezi nimi 
rozpory konfesijní, to bylo mimo jiné vlivem tolerančního patentu 
Josefova z r. 1781, který nepřipustil české konfese, a vlivem roz
,'ílného studia oeských bohoslovců na zahraničních fakultách buď 
lut,erských nebo reformovaných. A pak pDuhý fakt, že trvají vedle 
sebe dvě církve, nutně vzbudily mezi sbory ducha nedůvěřivosti 
a konkurence. Roku 1848 'Ozvaly se v Praze hlasy po sjednocení, 
ale v době reakce zapadly a dlouhá desítiletí mlčely. Tepr\ile 

nastal ruch. Předním listem českým ("N árodními 
a předními českými politiky bylo českým evangelíkŮill 

H,,~"l';;'4'~ že pracuji pro krále pruského" že jsou bíínem, pře
c~azeným do půdy české z ciziny. Dokonce i hranice kostnická 

v zájmu oeského národa hašena. Když se "Čas" rozhodně za
stal českých evang'elíků, výkonný výbor strany realistické vytkl 
,n:u stranění evangelíkům. Tenkráte se sešel prvý sjezd českých 

28. září 1903 v Národním domě na Krá1. Vino-

Na tomto významném zastoupeny 
drk\lie evangelické, nálada a přijata byla i 
že oeští evangelíci souvisejí s náboženským hnutím minu-
losti a chtějí usilovati, aby toto vnitřní spoj'ení bylo zjeVilO i ze
vním způsobem. Ale k jednotě nedošlo. Nebyl ještě její čas. Na 
\)bou stranách (reform. i augsb.) byly hlasy proti. Sjezd roku 
1903 spíše obranný, manif'estoval jen lásku evangelíků k ná-

správnost jejich postupu, odmítIútoky české veřejnosti, 
ale nebylo ještě dosti vnitřního pojítka k p o s i ti v n r, čin n ié 
jednotě. Jen společný spolek "Kostnická Jednota" byl :ovocem 
prvého sjezdu - a ten měl býti v budoucnosti významnou orga
nisací lXO nejnaléhav,ější evangelické úkoly oeské. Ovšem i Kost
nická Jednota napřed spolkem obranným. J:ednotHvci pra-
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oovali. Čeští duchovní po návratu ze studií zahraničních studovali 
domácí reformaci a uvědomovali si víc a více vztah českých církví 
k české náboženské minulosti. Práce dra Hrejsy ueská konfese" 
vzešla vlastně z praktické snahy, ujasniti si vzt~h české evange-
;' k' "L ". k Vl' " v'· < A tlC e prlLomnosn ces.(e reíOrmacm mmulOsti. _ Ie teprve před 
oslavami Husovými p'oznánÍ domácích prllil1enŮ náboženskvch rost
Io prol1ikaYč~; Ze kollektivl1ěji. V době, kdy okolí bylo st~avováno 
ndálostmi válečnými, čeští evangelíci začli budovati novou stavbu. 
Naipřed se začlo zase jen mluviti o lwoperaci obou církVÍ, !O 
užším spojení. Ale pouhá kooperace k ničemu by nebyla vedla. 
Praktické zkušenosti ukázaly, že konkurenční zápal a místní, rodin
né i IQsobní tradke jednotlivých sb8rů a jedn'Otlivců by nepominuly 
a nemohly pominouti, pokud by dvě církve trvaly. Ani unie augs
burských a reformovaných sborů nevvhovovaia. Neboť přece -ien 

v k' v j by oes ym evanglíkům zůstaly c i z í konfese, německá a švýcar-
ská - !l české církve nevymanily hy se z centrálilÍ IOrganis;aiCe 
ra(klOuskeho protestantismu. Ba oeští reformovaní, kteří dosud 
mají na církevním synodu většinu, staH by se v unionované Ira
KOllSké církvi luterské a helvetské - m e n š i n o u. To nebylo 
kterak Iákay;é. Ale i vnitřní naléhavostí vznikala idea II o v é e va [l

g e I i c ké c Í r k ve. Válka přinutila české evangelíky, aby se sou
středili a hl:edali samí sebe. Pochopili, ~e jejich vnitřní život 
náboženský se naprosto liší od náhoženského směru německých Ia 

zanraničnkh církví, že česká reformace přes rozmanité své směry 
má ve skupině světové rdormace svůj jednotný ráz a charakter. 
Vnitřní pokora před :zákonem Božím, mravní kázeň, úsilí, aby 
Kristovo evangelium bylo vtěleno ve spol>ečnost a aby celý poli
tický i s'OciálnÍ život dostal pečeť Kristova zákona - 1:0 všechno, 
prakticky uskutečňováno - vti;;kuje náboženské společnosti české 
zvláštní podobu. Mohutně pak na české evangelíky působilo re
formační úsilí v minulosti o sjednocení v jednu církev, vítězství 
demokracie v českém hnutí náboženském v roce 1609, uzákonění 
svobody a obětovná práce Komenského o sbratření národů< o 
aby církve sobě blízké sloužily Bohu "jedním 'ramenem'" a aby 
práce náhoŽ!enská se projevovala v ochotě sloužiti láskou a bratr
stvím. Tento obsah. náboženský je naprosto odlišný IOd směm: 
kterým šly a jdIQu hlavně ve válce církve rakouské, jejichž částí 
jsou čeští evangelíd. Není pro české evangelíky - z vnějších 
i vnitřních dů\'\odů - jiného východiska, než aby celou vervou 
praoovali pro samostatnou církev, která by byla vybudována na 
duch!ovním směru domádreformace, která by navazovala na oeské 
konfese a byla ztělesněním živé náhoženské tradice domácí. Není 
ovšem možno, aby staré konfese byly doslova přejaty. Vždy 
půjde př'edevším o duchovní směr, neboť př:evz:etí tradice musí 
býti zduchovněno novou ináboŽiensklOu tvorbou, novým vnitřním 
pbk!us!eIm o pojdi Boží vide a Kristova evangelia. Podaří-li se 

Jl 
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, oh' ') 'b Y k' bu~e to oeskvm ,evangellkum sna a 'O novy Uévar :na oz,ens y, u v' 
Dok~s o vytvoření určité náboženské kultury, které dosud v naslch 
~emíeh není. 

Y Y 1" , 1 'v, ,. Y'Y 1 pos1ed A konecne posleam popua Ke zvys,ene praCl pnseI z "< -

ních známých událostí P'Olitických. Vlivem ruské revoluce uvolnil 
se veřejný živ'Ot, censura' se ulehčila a na říšské radě došlo k pro
klamaci českých požadavků. čeští evangelíci opravdu "se zataje
Il}'111 dechem" pozorovali události. Když s~ určitěji ;yl;rani! poža
davek českého státu, který by ,obsáhl v 1 s~ovenske ",u~eml, byl~o 
jasno, že za takových okolností musí cešh evang,ellcl pro sve
právný, samostatný národ vytvořiti i svéprávnou, samostatnou 
drkev evangeíickou. Třeba jich je málo - je tu potřeba drkv~. 
která vyroste z kořenů domácího života náb'Oženského, bude zte
lesňovatl všechny vysoké náboženské svého národa v 
1) r a k t i c k é č i fl II 'O S t i a bude usilovati o prohloubení národ-
, 'V' , . 1'" k' v 1 ního života duchovního a o ozdravem VSI pi"aCe poxnc e a preae-
vším - s o c i á 1 n L Slováci-evang.elíci, jichž je asi 550.000, tedy 
více než třikráte tolik než všech českých evangelíků, jistě budou 
míti v nové československé církvi daleko vhodnější prostředí pro 
svou činnost než v rámd Maďary znásilňova-

Otázka československé nebude tak lehká. 
a 

Sl:)václ z Kromě toho 
oeni Sl'Ováci zdůrazňovati augsburskou unii 

neutonuli v jednotné 
maďarské. Ale tato 'Otázka závisí na ibu

,otázek. 

se 
samostatnou 

majetkem 
v novou orga

otáZKOU ve ř e j-

Dr. VÉRA BABÁKOl1Á: 

síly! 
("Národní Lisiy" čís. 321. ze dne 22. listopadu 1917, 

V době vážné a významné, kdy národ náš dospívá k ne
bý~~lému u,v~d~mění ~ touží po )e~notě a síle, Cteme a slyšíme 
kazaou chvIlr Slova: Je nutno vseenny snahy spojit v jednotný 

směřující k jedinému dli. 
tu si uvědomujeme, že není ještě všech sil dobře využito. 

ženy, jež tvoří větší p~)lovínu našeho národa neJ'sou dosti účastny 
v,v'h 'd ' " nyne)SI >O naro ního snažení, je v nich ještě mnoho síly. 
Nemám ani tak na representativní. 

v každé zasedaiy ženy 

mostatu:J3ti všem do krve, abychom 
i v nejvniternějšÍm koutku svých domovů'. Aby 
ssály děti s mlékem mateřským. 

.škodru. 

SVU) národ žít fa boJo-
vat citové bohatství a tem-

a činnost mnu. 
vnitřním .ohněm 

do historie, víme, se 
A naše ženy svými 

se vyrovnají ženám jiných nái"odů,majíce dosti p'řirozeného 
.ay " ~ mnohé js~u ještě nad to vyzbrojeny po-
lez jnn nova doba poslcytla. 

přece na nich spočívá jakási jakoby přes všecko úsilí 
osvobozovací nevolnosti dosud je svírala. Nejsou v národě 

čím měly a netěší se naml10zeani té vážnosti, jakou 
jinde měly. 

tolik třeba 
Jlel~e vůbec ř,ešit bez nich, 

, nové 
národa malého, 
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čdtí muži mají nyní na zřeteH základní otázky našehb ná
rodního bytí, budují organisaci politickou i kuiturní. Tyto snahy jsou 
vrcholem a výslednicí národního života širšího, jenž je podkI?
dem všeho. A tento život je valnou měrou v rukou žen. 

A proto je třeba ženy povzbudit a nadchnout pro práci ná
rodní a pro ideály, k nimž spějeme. 

Byly doby, kdy mluvit za národ nebylo tak zodpovědnýul 
jako nyd Politika byla poklád*na leckdy za zvláštní řemeslo, 
příslušející jen určitým vyvolencŮm, ba dokonce jen právníkťlm 

Ještě nedávno jsme cosi podobného slyšeli. 

Dnes vša'k ,dobře jednotlivec cítí, co znamená v'eřejná 
moc a zodpovědnost, a je zřejmo, že politika není a nesmí být 
nic abstraktního, žádné "umění pro umění", nýbrž že každý 
příslušník národa má si být vědom, jaká je naše situace :a po
žadavky. Politika a nejvnitřnější život národa musí spadat v jedno 
zvláště v nynější době, kdy nastávají momenty nejdUležit'ejší. 

Doposud bylo zastoupení národa zceía jen v rukou mužů. Mlu-
vilo se v mluvilo se na schůzích, odbývaly se volehní 
zápasy, probíraly atd. To všechno si muži vyřizovali 
většinou Jen mezi sebou vefejně, .aneb při sklence v družném 

v soukromí'. 

Dom.a v rodině vládlo 1:oela myšlenkové ovzduší. Tam 
už pro něž se v živo1:ě veřejném křížily zbraně, téměř 
ani nedonikla. Tam šlo zpravidla ,o konkrétní otázky denníhó 
života, jež jevily se, často právem, důležitějšími a pilnějšími než 
všelijaké strannkké šarvátky a boje, jimiž jsme v době před~ 
válečné 

Mužům obyčejně nepřipadlo, že 
účast v jejich snahách, že by měly 
II dŮvěrnicemi. Zdálo se jim naopak, 
kdyby ženy si něčeho jiného 
cnm;t a výchova Měli klidně 

svoji 

družky měly 
spolupracovnicem1 

rodinný život 
než je péče >O 

i zájmový svět pro 

;rak tomu měšťanských, kde ženy 
žily a žijí většinou dodnes životem velmi úzkým a pod vládou 

jsouce v tom namn01:e vlastními tmuži udržovány. 
Naproti tomu dělnické jsou často bystřejší a uvědio-

m~lejšC ježto vědouce, jaká síla v nich spočívá, 
učinili si z spolubojovnice pro své myšlenky a přičinili se 
.~ jejicb sorganisování. Rovněž ženy staViu selského mají silnou 
*ganisad, . 

Celk,em vzat,o, jsou naše měšťanské vdané lieny politicky .fa 

oodálně nejzanedbanější, nejméně uVlědiomělé. 
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. Leč t,ěž!d nynějš! doba i na ně krutě doléhá, a třebaže ještě 
mkdy neu?e,Ix ~~d t!hou ,dom~cích. st,arosti a nesná.ú jako nyní, ,s: Za]I~ap .o c~so':,~v~dalostI VIce nd kdy jindy a pátrají 
ve sP:~!'yon:eru po !~sneJs~m paprsku, jenž by ukazoval k 'lepší
mu pnsh. ~~kdy slyslte z ust ženy, kterou nedostatek a nemož-
nos+ 0pa'-V ~ ,. v " V'V' v . "k c.v lrIe! r0a,me ne]nutnejSl potreby -drtí, názory 
vs utku pOdIVUhOdné. . 

" l~rot?Q je },řeba, ,če~tí mu.ži~ ~?Y3te, hleděH získat pro svoje 
._uaL} pr,,-~evslm sve zeny, Jez bm ochotněji budou s'e starat 
o zacho~~~l a v~~estup rodin}> YO,znají;li, , že všechny útrapy ny-

majl ,VySSl smysl a ucel. Prava demokracie předpokládá 
v nep'~s]ednl řadě v pravdě družný a zušlechtěný vztah k ženě 
vlas,tm ,a ženán: Vůbec, a skutečná svoboda :národa ve smyslu 
moaerlllm SOUVIsí s osvobozením ženy, 

~,o ví dobře Uoyd Oeo'rg i jiní prohlédaví státníci a pro 
nás Je nejdťlležitější, aby se to dohř,e znalo· !ll nás. 



ZDENKA WALTEROVA: 

Matky a 
("Národní Listy" čÍs. 331. ze dne 2. pruslnce ;917.) 

(Válečnou cenSll10U vyškrtnuto jedno místo; podávame je za (·lánkem.) 

/Nlnoho psáno o tom, že hlásí se v. této pro národ českosloven~ 
s'k'ý tak závaŽne době ženy k práci po bok mužum, ale nikde ne
objasnilo se, v čem záleží vlastně pod!íl žen na národní práci. 
Ženy vdejně činné, fbuďpoliticky,' sociálně neb hospodářsky, 
ženy propagátorky, průbojnice, plovzhuzujíd víru a naději v že· 
nách ostatních, konečně 'Ony, kt'eré ujaly se péče o.aortOst 
národa a pomáhají nejuhožším a hynoucím v "Ceskem srdci" 
všechny mají jediný dl, v .němž Jako :paprsky v' ohnisku se je
jich snahy soustřeďují, z hmzivého nebezpečí zachránit, CG lze 
před zničujícím dechem hrozné a nelidské války. 

U některých žen omezuje se činnost na pomoc hmotno.u, 
peněžitou, ale jsou ženy, jež chtějí dáti více, dle si! nejlepšíc;h'. 
A těm naskytá se příležitost k práci ďuležité, vychovati, 
ušlechťovati a poučovati despívající generaci. A tu chtěla bych 
říci vážné slove ipředevším matkám [středních vrstev národa. 

Touha po plnémzi\Totě je všude roznícena, tím čím vke 
je život sám IOhrožen zánIkem'. 

A zde ~'e možno touhu ne ukojiti, ale mnohostranně 
využiti, a jediné je správné, vložit do mladých myslí své nadšení, 
svou lásku k'tnárodu, (dáti jiml 'Sílu :k utrpení, silu ,oďpírat si, co 
není nutno a (snad' i' malichemo, a sílu \k vyp:jetí za vážnými a 
vysokými cíli. 

Každé matce, Ik'aždé starší šestře mělo by býti povinností 
využiti nálady a ducha [doby tím, že by poučila děti své a mládež 
sobě nejbližší 10 povinnostech jejich a nadějích i očekávání, které 
vlast do nich ~vkládá. Nechť každá žena pr.ozpytuje své svědomí) 
zda dostála v celé !možnosti tomuto úkolu. Jak dalece :poučila 
své děti 10 dějinách národa, o slávě, IObětech a utrpení jeho, o jeho 
právech, o zadržování těchto !práv, kterých se nám dostati musí, 
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nemáme-li hynouti. O kulturníeh Pl'adch národa ao tomJ jak Se 

této práci vededké i umělecké kladou všady překážky. Jak mnohá 
žena pozná, že nevykonala vše, k čemu ji zdělá!1Í i láska 
k národu. Práoe nevykonané se mstí nepochopením a neválností 
k těžkým bídám přítomnosti a povrchní, duchaprázdnou .požh'ač
nostL Vidím Ikol sebe nadšení muHla žen, starců a stařen, ale 
málo vznHii z Loho .přechází na naši mládež. Řík'á se, "že každé 
novorozeně má ssát[' s mlékem mateřským 'vědomí příslušnosti 
k národu utlačovanému. Kde vša:k zustala, matky, Vaše povinnost, 
poučiti své děti od 10 do 20 let ? Vysvětlete jim, ze jejich fiJří

slušnost k národu je zavazuje hráti účast ne pouze na radovánkách, 
z nichž vyrustá prázdná, Imládd, nýbrž že dnes j,e 
třeba, aby mládežyíce než 'kdykoliv jindy pracovaia a vzdělával~ 
se, aby vyrostla národu vážná 'pracovní generace. Nelze spoléhat 
"a šk.okl. Již před válkou nebyla v}'chova školní nikterak ideální 
a měla silné mezery, dnes z důvoďů sociálních i pro nepravidel.., 
nost vyučovací jest ,celkově 'v úpadku í rozvratu. Kdo. dnes ví, 
jak íse [vrátí domů ona mládež, která ze školních lavic Jde na frontu, 
jaké bude její lZdraví tělesné, jaké budou je~í kvality vnitřní po 
letech, prožitých v iduševnÍ pl'ázdni a nečinnosti! Na všech stra. 
nách uniká národu přiliozená síla, tisíce hynou na bojištích, (Za~ 1. 
bavéno.) a tisíce dusí bída d'uševně, [mravně. Uniká pliOudem krev 
našemu národu v době, každé íkl'upěje škoda, kdy stojíme 
před okamžikem, který !má f!Ozhodnout !o posledním cíli národními. 
\! této ~hvíli ffe jedno ďasno, že musíme to, co ztrácíme, nahradit 
účelným plným využitím které zbývají. Začít u mládeže, zhod
notit vzděláním 'její schopnosti a výchovou (obrátit mysl její k vyš
ším cílům, než jsou všední kratochvíle, zanechávají:cí hlavu i srdce 

Matky české, to <jest Vaší· povinností, to jest, co vlast ve 
svém bytí ,ohrožená od Vás čeká. Matky české, ruku na:srdoe, 
a která zameškala jste svou íplOvinnost, 'obraťte se ke svým qě
tem, jd:ěte k nim IS nadšením ta vmncHostí, lvlijte v j;ejkh srďce 
všechnu svou lásku k le pro velké úkoly bu-
doucí, aby nebylo výčitek, Ivykonáno, co vykonáno 

mělo! 

L , ... tisíce doma hladem .... 



Dr. LAD/SLAl! P. PROCHÁZKA: 

a význam. 
("Nár. Listy" č. 3.-8. ze dne 3. a 9. ledna 1918.) 

I. 

V p'Ds!!ednkh dobách proběhly novinami četné uděšené zprávy 
'0 hr'Dzném úbytku porodů v PraZle za válečná léta; uváděny také 
delkem správné číslice - .ale závěry z úbytku toho činěné byly 
příliš nepropracované, příliš krátkodeché; na '0tázku tu pohlíželi 
pisatdé příliš z blízka, nedbajíoe její šiř,e a siQuvislosti s celým 
pohybem populačním. 

Abychom získali správného '0brazu, pohlieďme na pohyb na~ 
riQzených v Praze a v Čechách za posledních deset let. číslice 
značí počet narozených na 1000 obyvat-elťt v Praz,e: 

R. 1906 28.63, 190728.13, 1908 27.56, 1909 27.11 1910 
~5.53, 1911 '24.87, 1912 24.04, 1913 23.87, 1914 22.10, 1915 
20.80, 1916 16.41. 

V ·celých Čechách činil: prťtměr desítHetí 1899-1908 33.21 
na tisíc, prťtměr pětiletí 1899 až 1903 34.94 na tisk, průměr 
pěmetí1904--1908 31.49 na tisÍC'. R. 1909 30.53, 1910 29.29, 
1911 28:29, 1912 26.42, 1913 25.99, 1914 25.33, 1915 18.49, 
1916 12.91. 

Ubývá tedy v posl,edních asi 15 letech porodťt nejen v 
ale i v celých Čechách rapidně. Pražská číslioe kromě toho 
dalekio tak vysoká, jako tato suchá statistická čísla ukazují; 
jsO!uť do toho počítány děti naroZlené v piorodnki, jež :nelze do 
pražského přkostku počítat}. A kolik to znwm1ená, ~epépe j-e v~~ět~ 
na srovnání počtu narozenych v Praze a v powdmcl dle proslych 
(absiQlutních) číslic: r. 1906 s'e narodilo v Praz;e celkem 6532 
d!ětí, z těch 2871 v porodnid. V f. 1916 narodilo se v Praze 
delkem 3468 děti, z těch 2267 v poriQdnid; zhývá tedy čistlě 
pražských porodťt pouze 1201. . 

Máme tedy dvojí úbytek: předně uiemiIosrdně dusledné k'lesán~ 
počtu porodu v posledních lietech, t,edy: kl,esání, abych tak řekl 
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chronické, a pak nápadný katastrofální pokles v letech válečných, 
tedy akutní pokles. Pisatelé poplašných zpráv všimli si a upozor
nili pouze na válečný úbytek porodu; je to také ó::;Io více do 
očí bijící, více imponující. A přece daleko nedosahuje závažnosti 
a povážlivosti chronického úbytku porodťt. Poměr mezi oběma 
těmito asi takový, jako li člověka nemocného těžkou 

':lekoucí se léta, a stravující krev pacientovu p'0-
zvolna, ale jistě - člověku, jenž řeznou Iranou ztratil hodně 
krve. Prvního jeho choroba umoří zvolna, ale bezpečně; u dru
hého nastane zastavení krve v několika dnech úplná restituoe. 

Tak i zde: hrozivý porodů za války je jistě vážná 
věc, al'e nerozlučně spájená s každou válkou. Vzbuzuje tak velikou 
sensaci jakožto něco mimořádného jenom proto, že co v,edon se 
řádné statistiky, nebylo tak dlouhé a tak těžké války: od válek 
napoleonských až po naše dny trvala válečná tažení nejvýše ně
kolik měsíců - takže účinek jich na úbytek porodů byl !ffiÍzivě 
nepatrný. Ale víme z historie - '0všem bez číselného podkladu 
aspoň tak př.esného, jako udává dnešní statistika - že na ipř. 
v Č1echách po válce třicetileté klesl počet obyvatelů asi na š'esti
nu - jednak vybitím, nakažlivými nemoC'emi - ale jistě a hlavně 
l úbytkem porodů. A přece za málo generací lidských nastala 
restituce. Po všech velkých a krvavých válkách vzrůstá plodnost 
obyvatelstva nadobyčejně, a škody vzniklé úbytkem porodů za 
váiky brzy se vyrovnávají touto siině zvýšenou plodnosti. A právě 
tak, jako dnes se děsíme čísel úbytku porodů za války, budeme 
užaslí nad ohromným vzrůstem porodu po válce. Obě čísla mají 
jistě veliký význam, ale pro posuzování pohybu populace význam • 
podříZlený, časový, pomíjející. Je to jako na skluzavoe - vůz 
osudu zřítil s·e po naklollěné ploše do hloubi, aby t.ouž !silou 

se na druhé do téže výše, se heré klesl. 

Něc'O docela jiného je chronický úbytek po,wdťt v Dosl,e'ď'n.ícl1 
diesítiletkh. na tuto okolnost již I.H'~'U.H'V, 
Já sám poukaZloval jsem na toto klesání v,eřejně již před válkou 
j.akoHIO největší nebezpečí národní: neboť toto stálé a vytrvalé 
klesání počtu porodů je symptomemnesmímě vážným, sympto
mem příštího - ubývání národa, jeho hynutí. 

Nerozhoduje tu samotná číslice porodů: nejdůležitější číslo, 
jež značí vzrust národa či jeho klesání, j-ečísHoe příbytku, t. j. 
l'Ozdíl mezi počtem naroz;ených a počtem Ziemřelých. Narodí~H 
I>e v kterémkoli městě za riQk 100 dětí a za tutéž dobu .zemře 
80 lidí. tu činí příbytek, přírostek obyvatelstva 20 lidí. čím vÍCe 
blíží se počet z;emřelých počtu narozených, tím menší je přírostek 
obyvatelstva; je-li pooet Zlemřelý·ch větší ndp'0čet narozených, 
nastává úbytek obyvatelstva. 



170 

Nuže, jak stojí tato čísla u nás? R. 1906 činil počet;naro:te
ných v Praze 28.63 na tisíc obyvatel; počet 2Jemřelých 17.5'2 
na tisk Přírostek tedy 11.11 na tisíc. R. 1916 počet :naro2Jenýdť 
16.41 na tisíc, zemřelých 15.29%0; přírostek činí tedy pouze 
L 12 na tisíc, tedy desetina čísla před 10 roky. Ale zase upozor
ňuji na děti v narozené: [kdybychom počítali jenom 
s dětmi v Pra2Je naw:Genými bez porodnice, IábdržÍme vždycky 
úbykk. Praha jako velkoměsto není pro posou2}ení pohybu púP\U
lace národa směrodatnou, poněvadž tu počet porodů vlivem růz
ných Vlelkoměstských okolností vždy je podprůměrný a vzrůst 
obyvatelstva pražského se pravidelným přírostkem, nýbrž při
stěhováním z venkova. V celých Čechách vypadaly tytú číslice 
takto: 

Rok 

1891 
1900 
1910 
1913 
1914 
1915 
1916 

Poč::;t narozených Počet zemřelých 
(na tisíc obyvatel) 

37.68 27.18 
34.80 24.16 
27.47 19.21) 
25.99 18.34 
25.33 18.28 
18.49 18.51 
12.91 18.07 

porodů 

+ 10.50 
+ 10.64 
+ 8.21 

7.65 
+ 7.05 

0.02 
5.16 

Přírostek .obyvatelstva kol 10 na tisíc mužeme p.ovažovaH 
za normál, za zdravý zjev. Vidíme také, že :až do r. 1900 jsme 
se tohoto nonnálu ddeli. Odtud pak začíná klesání, zpusoben,é, 
:1ÍkoHv vyšší úmrtnosti - neboť llmrtnost stále se snižuje -
nýbrž rapidním ubýváním porodů. Od r. 1900 do 1914 klesli 
jsme na přírostku obyvatelstva o více než před~ 
pokládaje, že by nebylo války - byllby 
v 10 letech příbytek 'Obyvatelstva v a nastal -

'Obyvatel, ú byt e k n á r <O d a. 

Všimněme si dále p10měru porodu dle národnosti. V roce 
1911 vykaZJOvaly německé okresy (ve 14 hejtmanstvích) Pl'ůměrně 
27.'21 porodu na tisíc obyvatel. Pruměrné číslo 17 čes~ých hejt~ 
menství činí 26.99 na tisíc - tedy !O -něoo mén,ě než IV okresích 
německých. 

Dle túho není velkého rozdílu mezi českým a německý-m !Oby~ 
vatelstvem v počtu porodu. . 

Úmrtnost pif11měrná ve zmíněných německých 'Okresích čJnHa 
r. 1911: 19.88 na tisk, v českých 19.86 na tisíc; p,Hrustek iObyva
telstva tedy v německých 7.33 na tisíc, v oeskýdi 7.13 na tisíc. 
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Při tom jest povážiti, že statistická data zcela přesná 
a korrekce v tomto případě vypadla by v český ne-

prospěch. Neboť číslioe úmrtností je v českých hejtmanstvích sni
žována velice nízkou číslicí úmrtnosti v Smíchově, Vinohradech 
a Zižkově; ale úmrtnost není tak. malá, že by v těchto 'Obcích 
bylo zdrávo, nýbrž piroto, že mnoho obyvatel 
z těchto iumře v pražské všeobec.· nemocnici - a ti se pak 
dle staré chybné praktiky k domácí úmrtnosti nepřipočítávají, 
nýbrž figJJ.rují jakožto "dzí" při čÍsiíci pražské úmrtnosti, zvyšu
jíce ji pro ostudu Prahy - zcela nezaviněnou a neoprávněnou -
před cizinou. Kdybychom chtěli tu provésti konekturu, vypadne 
číslice úmrtnosti v českých 'Okresích větší .a přírustek menší. 

Dle 'toho nezdá se mi prokázáno, že by nás čechu přibývalo 
víc než Němcu; aspoň dlie dat z r. 1911, jež vybral jsem proto, 
že podkladem statistiky byla Oerstvá čísla sčítání lidu z roku 
1910 - jen á Š Pi ř í r II st e km e n š í II e žně m e c k ý. 

Nemohu v úzkém rámci tohoto článku ,rozvésti čísla tato de, 
šíře a hloubky: ale jedna věc z pověděnéhú tuším vyplývá jasně: 
náš úbytek porodu j'e povážlivý, přírůstek obyvat,elstva sle nám 
menší r.a/pidněa j1est nejvýše na čas!e, pomýšleti na nápraVlu. Ne
mužeme nechati věc dojíti tak dalekú, jako Francie, kde již ne
g.ativní číslo přírůstku 'Obyvatelstva stalo se stationernÍm, a kde 
ochranná 'Opatření tomlU činí zoufalý dojem naprosté 
marnústi. 

Chceme-li n.ajíti cesty ke zvýšení populačního přírustku, měli 
bychom 'především znáti pří čin y úpadku porodů. Příčin těch 
uvádí se celá řada: systém dvou dětí tl lidí bohatých; předčasné 
umělé přerušúváni těhotenství hlavně v krajích průmyslových a 
plOd. -- Jistě jsoiU to závažné příčiny a nutno proti nim boJovati: 
ale nám nejedná se 10 drobn'Ou práci, nám jledná .se 'O veliky Icelek 
a při tom podúbné drobné příčiny nepadají p:říliš na váhu. Hlavu; 
příčinou js'Ou to s o c i á 1 n í p <O m .ě r y. Člov,ěk je jeden 
z tvoru pozemských, jako každá moucha, brouk či : a pro 
tyto tvory všecky platí jako hlavní zásada, ŽJe se jich Irodí práv.ě 
t!Olik, pro kolik je potravy. KI!esá-li u nás v čechách systematicky 
a hr.ozivě roční p'Očet porodu, znamená tú, že sociální púměry 
v čechách se systematicky a hrozlv;ě posl,ední dlesítiletí húršily. 
A dle mého jasného přes v:ěďčen í je jisto, že nedocílíme vzrůstu 
porúdů žádnými malými prostředky, žádnou dobročinněhumann,í 
spolkovou akcí: púuze povznesení všelO·b,ecn·é slOciálnÍ 
ú r 10 v n ,ě při nes le vše 'O lb le c n Ý v z n o s a v z r II s t P o ro d ů. 
Cesty k tomu - doufám" - udají naši nárúdní hospodáři; budiž 
však mně dovol,eno pronésti IQ věci svuj osobní názor, !Osobní 
p1evné přesvědčení, že pozvednutí počtu PiOro.ďů souvisí těsně 
s otáikou půdy, resp. spravedlivého roiděleni půdy. 
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Je známo, že velké pozemkové majetky jsou nepřítelem populace, 
že rozpar-celováním velkých pozemkových komplexu a rozdělením 
mezi malé zemědělce stoupla populace a počet porodů až čtyř
násobně (americké zkušenosti), a víme konečně z jižních čech -
tohoto krásného, drahého a nešťastného kraje - že' tam stále 
větší soustřeďování pudy v několika málo rukou zpusobHo vy
lidnění jednak úbytkem porodu, jednak vystěhovalectvím. Proto 
otázka spravedlivého rozdělení pudy, o niž posud u nás jsme jen 
tu a tam zavadili, je přímo životním problémem národním, poně
vadž s ní direktně souvisí příští rozmnožení či úbytek Inároda -
nepočítaje ani s tím, že obyvatelstvo dodává stále 
ještě nejlepší ,eugenický materiál jak městum, tak prumyslovým 
krajům, a že tvoři stálou r,eservu národního zdraví a síly, stálý 
regenerační reservoir, zmnožení co největší je národním 
zájmem prvého řádu. . 

Jedná-li se o povznes,eni a zvětš'enÍ populačníh!o přírustku, 
jedná se ovšem nejen () čísla porodu, nýbrž i s fl Í-

e n í ú m rtn >O s t i. Snížení toto sice je faktorem daleko pří
než porody, a postupné snižování úmrtnosti je véIi

vědy lékařské. Ale sluší plovážiti, že klesání počtu 
daleko než klesání úmrtnosti; dále že při snÍ-

dosti blízko oné všeobecné meLJe. za IV. 



Prof. f. KOLOUŠEK: 

a 
v 1 F 'ť cesKycn 

(Národni Listy č. 303, 310, 317, 331 a 336 ze dne 4., jL, 18. '"'''l'ClPOU,"" 

2. a 7. prosince 1918.) 

Z'emě koruny české - (o 
ze sídel našeho národa) -

I. 

; v r. 1910 naplOéítaio 
z Předlitavska. 

km2 128 
své 
že by 

po většiné samy postačiti, že 
'Obyvatele, nýbrž 

surovin a že 
směniti 

sklidil'O se ročně 

na tisících 
ha 

348 
828 
548 
736 

Vš,ech 4 druhů obiU . 2460*) 

*) Je to 

čistě srážce 
asi miL q 

5.5 
11.5 

31 0/0 celého povrchu! 

máme zjištěná data 
čili 26.4 r!/o :z celé 
5 mil. 

v i11cn 

1905-191 

hrubě asi 
miL q 

6.2 
'2 1 
.J •• 

10.1 
10.9 
40.3 

tedy čistě na 
hlavu ročně asi kg 

54 
113 
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čistě (pO srážce 
osevu) asi mil. q 

ječmene 9.0 
ovsa.. př:=s 9.4 

Vš,ech 4 druhů obili. 35.4 

tedy čistě na 
hlavu ročně asi kg 

89 
93 

349 

Kromě toho na Moravě pěstuje se také k II k u ř i ce, 'asi 
159.~OOvq čistě ročně. Na hlavu tedy se dostávalo asi 350 Ikg 
rocne vsech druhů obilí, čili průměrně denně asi 960 g. Úrody 

však se silně lepšily a v posledních letech před válkouiich 
rych]'eji přibývalo nežli obyvatelstva, tak že na každého jedno
'Hvce v českých zemích z domácí úrody se mohlo dostati bez
prGs·tředně před válkou jistě průměrně denně přes 1 kO" 'Obm. 
Chleh:JVého obilí (žita a pšenice) rodilo se v oné desetileté době 
rrŮ!~ěl:~ě r:čně ! 7 mil q ~i8tě, čili na hlavu skoro 170 kg (což 
oy cmuo pres 400 g denne).~) 

ZvlášM hojně rodí 81e také b ,r a 'll borů; v desemetí před 
válkou (1905-1914) na 504 tisících ha průměrně ročně se jich 
sklidiliQ 54 miL q, čili po srážce sadby by se na každého oby
vatele dostalo průměrně ročně přes 480 kg č.ili denně asi 11 / kg 
T l·k v. v k' h ' . 18 
._ O"l , . .ovsem p~ <:es ryc . zemlcn se brambor vůbec nemohl.o spotře-
biQvat! ~ vyv~z,elY . se do 2lemÍ -(nebo s'e zpracovaly prtí. 
myskve a vyrobky z jako škrob, hrozn:ový cukr, líh atd. 
se též vyvážely). 

Jak znamitě vynikají české 2)emě v té příčině nad ostatní 
rakoluské země, poznáváme z průměrných podílů plochy obyva-
lel i úrod, jaké patřily oeským zemím. ' i 

České země z celého Předlitavska au]·' I 1 h 264 z' tma y p oe y . ~e, 

.obyvatel 351/2%: 

sklidily čisté 

pšenice žita ječmene ovsa bramborů 

51°/0 64°10 49°/0 49°/0 
Tedy ze všeho předlitavského obilí (kromě kukuřice, která 

v Rakolusku se jen málo rodí), skoro 510/0 čistě (po srážce 
osevu) dodávaly č'eské země ačkoli jejich plocha jest 
jen něco p'ř,es třetinu. ' . 

Kdežto čtyř hlavních druhů obilních (pšenice, žita, ječmene 
a ovsa) v českých zemích na každého obyvatel,e z vlastní úrody 

" ,*) Při 800/0 vymílání by to vydalo asi 3/s kg mouky denně naka
zdeho v vobyvatele~, ~edy mnoh~~ více než, bylo nyní za války vyměřeno 
l(f,? tezce. pra~Uj!Cl o~o9Y. Pn tom nedbame ani ostátního obilí. zvláště 
le~~ene,. leho~ n,a ka:<:deh9 obyvatele bylo skoro 90 kg do roka (čistě). 
Kqyby .len tretma domacího ječmene se spotřebovala k potravě lid
ske, byI9.~y lze ~ažd~mu~byvateli na den přiděliti asi 440 II ,mouky, 
krup a jmych mlynskych vyrobků. 
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by se dostalo asi 350 kg průměrně ročně, v ostatnkh zemích 
rakouských neměli ze své vlastní úrody více než asi 186 kg 
na hlavu. Bylo ovšem nutno mnoho obilí do Rakouska přivážeti 
hlavně z Uher, protože země české při dosti slušné . mlfie 
Dleměly pravidelně mnoho přebytečné potravy, z které by mohly 
ostatním z:emím dodávati. Za válečné výměry určené k živobytí 
z mnohem horších úrod - (snad jen z polovičních) - bylo přece 
čechám a Iviuravě uloženo, aby hojně potravin dodávaly do Vídně, 
do ostatnícH zemí rakouských, ani i do Němec. Nouze ovšem 
~elezo láme! 

Obilní výtěžky. však dosud nebyly v českých zemích takové, 
by. býti při lepším rozdělení půdy a při náležité 
agrární. Zvláště velkostatky vdmi málo půdy věnovaly 

orbě a velkostatky zaujímají II nás téměř 40 0ío vší plochy zem· 
ské. Kdyby se provedla pořádná vnitřní kolonisace· a veřejnou 
péčí kdyby postaráno bylo o dobré podmínky k intensivnějšímu 
'ěžení (na př. melioracemi, šlechtěním plodin a dobytka, povzbu
zováním i podporolu ke zlepšení provozu zemědělského atd.), mohly 
by se úrody obilí i jiných plodin nadmíru ještě rozhojniti. 

Oeské zeme dodávaly nejen všem ostatním zemím předlitav
ským v,elmi cenný výrobek zemědělského prllmyslu, totiž řep o v Ý 
'C U k r, nýbrž vyvážely ho veloké množství do dzonemska. Ze VŠd1>O 

množství řepy cukrové, sklízené v Rakousku průměrně ročně 
desítiletí před válkou) asi 64 mil. q, bylo přes 59 miL q vy
pěstováno v Čechách a na Moravě, tedy 93 0;0 cukrovky dodávaly 
čechy a Morava; země ostatní, kromě českých (také kromě Slez
ska) nevypěstily ani dvaoetinu z celé úrody cukrové řepy. V době 
dvanáctileté (1902/03-1913/14) bylo průměrně ročně vyrobeno 
cukru v Cislajtanii př,es lOmil. q, z oehož v českých zemích 
9.6 mil. q. To by dalo na každého >obyvat,ele V českých zemích 
asi 9() kg cukru surového nebo nejméně 84 kg rafinovaného Icukru 
průměrně ročně. Jaký to osud českých LJemí, kde by každý člověk 
mohl míti nejméně 7 kg cukru měsíčně, že se určuje pro každého 
obyvatele nyní jen 3/4 kg v městech a 1/2 kg na venkově. Nedostává 
s:e tedy obyvatelum českých zemí ani des e t i n y z tohiQ množ
ství cukru, které se průměrně v míru v českých krajích vyrobilo. 
T'Ů je z nejkrušnějších obětí, které válka nám uložila. 

Převaha oeských zemí objevovala se však nejvíce mimo ze
mědělství v těžení prllmyslovém, obchodním, 'dopravním, úvěrním 
i v jiném všelikém podnikání. 

Ze všeho k a m e n n é h o uhl í, jehož se před válkou dobý
valo v Rakousku ročně pĎes 16 mil. t (t = 10 q) těženo bylo ve 
Slezsku 45%, v Čechách 280/0, na Moravě 140/0. České země tledy 
dodávaly skoro 7/8 těžby kamenného íuhlí v Cislajtanii. Slezsko, 
kt'eré má jen ,skrovnější úrody plodin, zásohuj!e za 10 ostatní zem.ě 

12 
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Skoro úplného dobyly si t e x t i I ní t o v á r ny všeho 
druhu v českých zemích a to nejen 

veškerou naši a před v 
za hranice říše. \1 álka c'/šerrl skoro 

a veliká většina továren zahálí pro 
Čes k é str ojí r n y !12d 

z podniku Mnoho závodů 
vyhledává ve bankovní zastoupení, 

v hlavnílU městě hmotně pro :ně výhodnější, 
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z duvodú národních, protože jsou Hz:euy lidmi německého i proti .. 
českého smýšlenÍ-

Přirozené hohatstvíčeských zemí, kterého dovedli využíti 
jejich obyvatelé dovedností a píH, nedalo jim poklesnouti ani 
v dobách nejtužšího útisku a poddanství, ačkoli stále musiJ-y ži
viti a pod;poľovati ostatní země. 

Tyto ,ostatní země nemohly se obejíti ,bez pnspem zemI 
českých buď pro skou,post přírody nebo pro netečnost svých 
lidí a přiživovaly se z výtěžku našich izemÍ. Na to je ;potř:ebr 
stále také upozorňovati, když se jedná o jejich ,právo sebeurčení. 
To by mohli míti na paměti také naši krajané německého jazyka; 
nebo'!' i oni nepochybně trpí, když se musí namáhati, aby vydr
žovalize svého také obyvatelstvo ~Uných zemí. . 

H. 

Směle možno tvrditi, že české íZ!emě jediné v Rakousku [ne
toliko si postačují svým !přírodním bohatstvím i přičinlivou dovedl 
ností svého lidu, nýbrž že byiy stále ještě nuceny hraditi nedo
statky všech ostatních zemí cislajtánských a ~víáště že se z nich 
dobře dovedla živiti Vídeň i s Dolními Rakousy. 

Do Vídně všecky centralistické vládysváděiy mízu ze všech 
ostatních korunních zemí. Nebylo podniku trochu du!ežitějšího, 
který qy nebyl nucen buď 've Vídni sídliti nebo tam míti aspoň 
důležité zastoupení (filiálky). Hlavním sídlem největších akcio
vých spo!<ečností dol ovacích, hutních, průmyslových, žiel~znič
ních, podniků ,pojišťovacích, bankovních a jiných byla Vídeň také 
tenkrát, když vlastní provozovny o Dolní Rakousky a Vídeň nijak 
ani zavaditi nemohly. Dol. Rakousy nemají ani uhlí ani rud že
lezných ani petrolejových aniž jiných duležitých J'lornin, 
pěstují jen trochu cukrovky, kterou zpracují v několika málo svých 
vlastních cukrovarech - ale přece nejčetnější p,odniky datovací, 
hutní, str'Ojní, í rafinerie cukrovarů mají své řízení, své hlavní 
účtárny, i vůbec všecky své nejduležitější úřady ve Vídni. Ano i 
nejčeštější podniky naše musily si ve Vídni zříditi filiálky, které 
svou v áhou blíží se domácím ,centrálám. 

Kromě podniku sViedeny jsou také nejduležitější státní úřady 
d.o Vídně. Celé státní hospodářství jakoby jen pro Vídeň bylo 
zaříZJeno. Ve Vídni jsou všemohoucí ministerstva, lež do podrob
ností vš,e diktují .ostatním úřadům v korunních lJemích. V mini
slustvech s'e hemŽÍ mraveniště zřízenců, kt,eří dle slov ;:;amých 
uěmeckých zpravodaju v panské sněmovně bývají přebyteční, kdd~ 
to .u venkovských úřadů se pracovních sil nedostává a pokud tam 
jsou, bývají po většině tak různými funkoemi (někdy dosti zbyteč
nými) - přetíženy, ~e vš,echno úřadní řílJení vázne. Ve Vídni je 
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Viedle llllmSterstev plno jiných ústřed'en, jichž poóet za války 
vzrostl přenáramně. Každý na svém těle cítí dUtklivě, jak tyto 

Podobně ve Vídni 
niky, z nichž 
státních dolů a 

cdáře v,e Vídni. 
Tomu se důsledně přizpůsobil 

Vcd~e s~átnJch daní zvláště 0ma~'0F" 
skolní) 'obecní a na. 
K přímým daním státním vypisodny další daně 

místní, které někdy až několikrát státní daně znásobují. Daň pod
"ikům výdělečným se pak hlavně vypisuje v sídlech podniku a 

menší část také v oněch místech, kde má p.odnik své pro
vozovny. Poněvadž největší podniky cislajtanské se usídlily ve 

j,eslovšem pro Vídeň předepsána také nepoměrně vysoká 
, • V" ~,< N ' , Vl' 'rl v v d ane' vyd,elKovych. a . z v y Cl e I lC.o v e u. a II e, preeps 

povinným k v,e ř e j né m ,u ú č t o v á n í, bylo v posled
:lim rozpočtu v míru ještě s,estavovaném (pr8 rozpočt.oVÝ rok 
1914/15) 'rurčeno pro Dolní Rak'ousy s Vídní 32.70 mil. K (t. j. 
skoro 420/0), pro všechny 'Ostatní kor,unní země 45.90 mil., ~ 
(něco př,es 580/0). }e tu vdmi nápadný vysoký Dolnilct, 
Rakous, když obyvatelstva j,ejich (i s Vídní) čítá se asi 121/3% 
z 'celé Cislajtanie. 

T'J však projevuje další tlak, aby se podniky stěhovaly do 
Vídně. Telikož přímé daně pro Dolní Rakousy jsou nepoměrně 
vyšší 11'~Ž v ostatních zemích, samosp'rávné přirážky jsou ve Vídni 
mnohem nižší Ind v .ostatních velkých městech, jak to potvrzují 
úřadní výkazy o výšce těchto přirážek. Před válkou ar. 1912 bylo 
předepsán.o všech přirážek Vle Vídni 570;0, ve štyrském Hradci 
1160/0' v PraZJe 121%' v Linci 1220/0, ve Lvově 128%, v Brně 
147°;0, v Inšpruku 1560/0 atd. 

Každému hned bude jasno, j ale je nevýhodno pro kterýkoli 
podnik míti své sídlo jind,e, 'nežli ve Vídni. Dejme že by 
jistý podnik byl měl r. 1912 vyměřenou státní daň 500.000 ~, 
která se zvyšuje IQ přirážky; podnik ten byl by t,edy platil roku 
1912 daně i s přirážkami, kdyby měl sídlo: ve Vídni 785 tisíc K, 
se sídlem ve štyrském Hradci však 1080 tisíc K, se !SÍdlem 'y 

Praze 1105 tisíc K, se sídlem v Brně 1235 tisíc K !atd. Kdyby 
t'edy byl t'ento p.odnik z Brna své sídlo př,eložil do Vídně, (ušetřil 
by na samosprávných přirážkách 450.000 K ročně (celková po
platnost daňová byla by klesla s 1,235.000 K na pouhých 
785.000 K). Tato daňová praktika pudila tedy neodolatelně vš,ecky 
výdělečné podniky, aby si za své hlavní sídlo zvolily, pokud ~o 
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hlavní a "ídelní město Vídeň, Když nemohl 

2. ze všeobecné 

" mll, 

české zerně 
země 
zen1ě 
Rakou3 

Ale 

zařídil si tam filiálku, aby aspoň 

z -celé rakouské (126.7 miL 

z celé rakouské 

účtování 

10.15 
14.89, 

rozhodně zcela jiné: 
L ě p o zem o v é vymereno (podle 

191 5): oeským zemím 56% , ostatním zemím (kromě 
Rakous) 440/0. 

z:emirn 

3, Ze: 

í do 
D. 

61 % ,. ostatllhn zemllu 

zemím 

!8~ 

zemím skoro ostatním 

zemím skoro 59% , ostatním 

Dolní 
na rcJk 191 

rentová 
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Daně z příjmu bylo rozpočítáno Cechám asi miL 
10l/4 mil. K, ostatním zemím 28 mil. K. 

bylo tedy této daně ,na 
5: 

V Čechách asi na Moravě a ve Slezsku asi 3~- K, 
asi 1.80 K. 

z asi 
více než v ostatních zeD-;.Ích 

dá hned také souditi na p,oměrně zá-
všem ostatním zemím. 

Ovš·em daně činí n·epatr21<JU část státn'Í:h Jdůchodú 
a největší podíl dodávají poplatníci daněmi nepřímými, zviáště 
sp'Otřebními. Před válkou byly pak tyto daně nejvýnos{Iějšími: 
z tabáku, z cukru, z piva a kořalky. Kromě kořalky ze všeho 
tohoto zdaněnéll:) zboží daláo nejvíce se spótřebova!o v českých 
zemích (ovšem zase kromě Vídně, která brala poplatné požitky 
:oe všech zemí, nejvíoe ard z českýcch). Podobně i z příjmů cel
ních (hlavně za káViu a čaj) lví podíl dostával se z českých z,emí. 
Kdyby se zjistila pořádná statistika spotřeby zemí, okázalo 
by se, že zdaněných předmětů v českých zemích spotřebo-
váno snad ještě nepoměrně vyšším se to jeví 
p,opíatnGsH na daních přímých. 

MožnG t'edy bezp'ečně tvrditi, ~e čes k é zem ě s i 11 á k 1 ad y 
s v é 11 o ve ř ,e j II é 11 o h o s P,o d á ř s tví ú pIll é s a m y II h r a
dily, al,e nad to veliký podíl odváděly zemím ostat
ním ajdtě větší Vídni a celé říši. Z říšských společ
nýdl vydání, které téměř zcela !aroeny jsou na válečnou i ná
mořní moc monarchi,e, musí uhraditi Cislajtanie 63.6 0/0, kdežto 
Uhry jen 36.40/0. Nad to ještě cel, které z větší ,části 
zaplatí dslajtánské ,obyvatelstvo, používá se k úhradě vojenských 
vydání. Povážíme-li, že české země zapíatí dobrou polovinu všech 
daní cislajtánských (když i Vídeň s D:Jlními Rakousy do nich 
počítáme, 'Ovšem s tím podílem, jaký by Vídni příslušel, kdyby 
si nemohla osobovati výtěžky IOstat!lkh zemí), ukládá se českým 
zemín;, ~by nesly nejméné asi 32°/0 spol,ečných říšských 
vydan!. 

České země měly však roku 1910 jen 10 milionů obyvatel, 
k!ddbo Uhry měly téměř 21 miL lidí. A uherské zeně inesou jen 
36.40/0 válečných vydání, kddtG české asi 32 0/0! Tedy průměrně 

. na j:d,noh~~ ~1Uiž~, ~ ~echách ulož'e~o bylG skoro, d~o(násob:i'~ 
peuezTIl bnme valecne v Uhrach, Ale do valecnych ve Cl 

mlu'viti směl za neústavnkh poměrů v Cislajtanii pouze uhe,'ský 
sněm, který svého práva uižÍval plnou měrou. A z těch Uher j,en 
zase jedinému národu bylo \'lolno promtouvati, al'e ani tam zaň 
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vlastně nemluVil nikdo z lidu, nýbrž jen z nejvyšších 
vládnoucích tříd - ze šlechty a z bohatých Ostatní 
jsou v Uhrách jen dle římského rčení "misera contribuens plebs" 
("Bídný, poplatný lid")! 

Bude jistě také nutno poukázati. k tomu, když české země 
tolik stále přispívaly k potřebám říše i rakouského státu 
se vlastně "království a země v říšské radě 
jaký zlomek z toho říše i stát vrátny zase českým a co 
dGstalo se zvláště od vlád cislajtanských na kulturní potřeby 
českého To je ovšem obšírná kapitola našich tužeb a 
bolestí a bylo z ní patrno, čeh8 vel-
mocenské nároky říše od malého národa, který nemá práva sebe
určení. Nároky ty teprve bude lze přehlédnouti po ukončeném 
světovém zápasu, až bude potřebí plně převzíti všechny náklady 
válečné a pečovati, aby se aspoň částečně zhojiíy těžké rány 
válkou zasa2lené. 

III. 

Dos,ud bylo pouka:z;ováno na výtěžky a zdroje českých zemí, 
jak se jevily podle úřadní statistiky t podle finančních výkazů 
cislajtanských. Al,e to jsou jistě p'faffiieny neúplné. Tím bychom 
nevystihli ani všecky přednosti přírGdní ani veškerou hospodář
J>kOiU sílu a energii českých :z;emÍ. 

Stačí poukázati jen na IOhromné výhody 1 á ze ň s k Ý chm í s t 
óeský,ch. Jména Karlových Varů, Marianských ;a Františkovýc!h 
Lázní, Jáchymova jsou známa po oelém civilisovaném světě ta 
lákaly do .. Čech na sto tisíc cizinců. Př'ekrásná poloha Prahy 
není snad překonána žádným pevninským městem; její dějinné 
a stawbnÍ znamenitosti přivábily by jistě spousty zámožných ná
všt,ěvníků z'e všech klOnčin světa, kdyby s'e o jejich pohcdlí jen 
nějak obstojně pečovalo. Ovšem Praha byla jako séhválně za
nedbávána,proud cizinců byl uměle sváděn jinam,' ani závisti
vých pomluvnescházdG, aby jen středisko nenáviděných Čechů 
neup!outalo zvédavých cizinců a cestovatelů. Všecky Č,eské země 
vynikají znamenitými krásami přírodními, jichž ani my sami si 
plořádniě nevážíme, ani jsme z nich Inledovedli těžiti, abychom 
známost 10 nich .rozšířili pto sViětě. 

Nade všechnlO však by vynikal ,svými schopnostmi i svým 
přičiněním náš lid, kdyby jen řádně byl v1eden, aby nej,en dovedl 
svou zdatnost co. nejlépe proj<eviti, nýbrž aby plody své inteH
~el1'Cie a svého namahání uhájil pro seb e a n te m u s i 1 s 10 u žit i 
s v Ý m i s i I a m i j i n Ý m n á rod II m. V Oechách (i v ostatních 
beský,ch 2lemích) je z celé monarchie nejméně .analfabetů a český 
národ vyniká v tom směru značně i. nad rakouské Němce. Čechové 
jsoiU nejdovedn,ějšími řemeslníky a dělníky, ale bohu~el výtěžky 
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lidi skoro marně hledali. 

ze země: 
v obdobích desítiletých: 

871/1880 188 890 1891/1900 1901/1 

ve Vídni usadilo: 
Z okresu: 

firadce 

Tábora 
Německého Brodu 
Kaplic 
Strakonic 

Klatov 
Písku 

21 26 0 

136 na tisk 
97 

" " 93 
" " 86 
" " 86 
" " 79 
" " 77 $I " 75 
" " 71 
" " 

atd, 

vina na těle českého národa. 

18í 

síly 
rod-

nám hned 
Če-

trať 
Brod-Víddl), hlavní trať dráhy státní společnosti (Brno-Ivan
čke-Vídeň), obě velké trati severní Ferdinandovy dráhy 
Bředava-Vídeň, Přerov-Vídeň). 

Proti tomu až hluboko do let osmdesátých nebylo 'vůbec 
žádné příční dráhy jihočeské ani jihomoravské, která by spojo
vala místa v jižních čechách a v jižní Moravě. Když konečně 



188 

po dlouhém usilování české delegace na říšské radě se vystavěla 
českomoravská příČi1í dráva jediná, stalo se to tak hrozným způ
sobem, že snad dříve bychom se dostaíi Tichomořskou dráhou 

Átlarrtického k Tichému nežli projedeme od Šumavy 
k 

zajisté 
drahou 
je však jen 

(od ke Vlárskému průsmyku)."') 
chtěl na z Horažďovic do Brna se dostati, 

'11ež1i 
z Horažď:JVk do Brna 

z Horažďovic dG 
Vídně a z Vídně do 'o 80~'o delšÍ, 

VLcHsna čára. Á 
Vídeň do Bnla asi za 

kdežto přímo po 
pokud jezdily 

se tam dojeti 
i:eprve za 17 h.odin! 

Když jsem byl ještě v Brně, přijei za mnou bratranec, který 
byl s,oudoem v Dačicích na Moravě. 11'10111 jeti do Brna jen lokální 
dráhou z Dačic do Kostelce-Cejlu a pak českomoravskou příční 
drahou, celkem 161 km (ačkoli z Dačic do Brna jest pouze 
80 km vzdušné ččiry). Když chtěl den něco v Brně do-
plOledn'e u vrch. z,em. soudu vyříditi, by se nemohl týž dren 
už do DatČič po příční Českomoravské vrátiti, nýbrž byl by 
musil druhý den v 8 hodin ráno a domů byl by přišel 
před na Vlečer. Když však skutečně jel pak dráhou přes 
Vídeň a skoro přesc:elé Dolní Rakousy (celkem asi 340 km po 
dráze, tedy s projetou cestou víc jak čtyřnásobnou nežli jest 
přímá vzdušná přímka), mohl vyjeti až po 12. hodině odpoledne 
a dostal s'e lUŽ :před desátou hodinou ve6er ldio Dačic. Tak si vyřídil 
v Brně, 'CiO chtěl a byl o den dříve ,když jel přeís 

Takovým 
sváděla jejich 
Kořistila z nich 
brániti v "",,,',rl,,,~n 

byl jel dráhou! (Jízda 
při tom! přes Vídeň jen 
jízda přes Vídeň značně dražší 1). 
způsobem a si Vídeň české země, 

k sobě a cl sebe. 
mohla a zbavila je prostředků, aby se mohli 
boji hospodářském. 

IV. 

Dostatečně snad už bylo prokázáno, jak \Tíd'eň z českých 
zemí !uejlepší mízy vystřebala. Nespokojila se jen hmotnými statky, 
nýbrž žila i z naší vlastníkrv;e, lákala k sobě spousty našic!hi 

lidí, odcizovala je ponenáhlu, že nepřáli té zemi, z které byli 
zrozeni a zpracovala tak,aby se stali '0dpůrci svého vlastního 
národa a zai1 Se Od jakživa se ul tak dálo. Čeští pú-
platnki - (všichni, nikoli jak s,e to dříve říkalo '0 seďlácích)
byli považováni za vrby, kt'eré tím houšť obrůstají, čím častěji 
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Se ořezávají. (Již T. Štítný praví, že čeští páni o svých sedlácích 
říkají: "Chlapť je jako vrba, čím častějie ji obmbáš, tiel11ťl>'e 
húště obalí. "). 

Vídeň vzrostla na světové město s vke než dvěma miliony 
obyvatelů jen a jen přispěním českých zemí. Již v 17. a 18. století 
Ďeské země platily skoro dvě třetiny daní na státní vydání monar
chie pmf. Pekaře). Ále daně ty nejsou menší ani ~dl1es, 
kdy pro zvětšei.1é Rako:lsko uldeno platit českým zemím přes 
polovici přímých daní. Á důchodů těch od nás plynoucích používá 
s,e především ke vzrůstu i k lepšímu vyniknutí hlavního města 
říše, ale také k ukrytí schodků pasivních alpských zemí; na české 
Llemě se dostávají pouhé drobty zee zbytků. 

Oúe,j~/í ná:u,to ,něk~~ré,. dokl~dyv. ze st~tnichrozpop~. / 
Rozaellme-h s[ Clsla]1:aúu na dyn skup my : 1.' zeme ceske, 

2. alpské (ebojí Rakomy, Štyrsko, Solnohrady, Korutany a Tyrol
sko), 3. krasské (Krajinu, Přímoří a Dalmacii), 4. Halič s Buko
vinou, vykazovalo sčítání lidu z r. 1910 pro české zeemě 351/2%, 
pro alpské 26.40/0, pro krasské 7.20/0, pro Halič s Bukovinou 
30.9 % 'Obyvatel. - Je skoro neuvěřiteln::, jakého aepatrného po
dílu se dostává obyvateistvu českých zemí 2le státních peněz 
na jich p0třeby hospodářské i kulturní a jak štědře se pamatuje 
na země al.:pské i krasské ! . 

Na př. na s t a v bys i 1 II i ční bylo před válkou povol'0váno 
z>:': státního vydání celkového: 1. zeemím českým asi 250/0, '2. ,zemím 
alpským asi 420;0, 3, zemím krasským asi 140;0 (ostatek byl pro 
Halič a Bukovinu). 

Tedy na jednoho '0byvatele připadl'0 ze silničních nákladů 
v alpských zemích asi 21!,krát více, v kraských ZJemích asi 23f4krát 
více než v zemích českých. 

Když povážíme, že poplatnost každéhro '0byvatel'e v českých 
:oemích j'e nepoměrně vyšší nežli poplatnost v Álpách nebo lna 
Krasu, je toto zkracování českých EemÍ ještě křiklavější. 

Tyroly s VorarIberkem dostávají na své silni'Oeod státu sumu 
víc než čtyřnás'0bnou proti Moravě. Ále Moravě má 2.4krát větší 
piočet obyvatel. Tedy Tyrolsko dostává na své silnice aspoň 
desetkrát víoe pro každého obyvatele nežli Morava! 

Á hůře ještě je při stá t 11 í c h vod n í c h s t a vb ách. Če
Sk}'111 zemím vyměř'0váno bylo jen od 100;0 až do 20 0;0 státníhlG 
nákladu proti 40 % až 60 0;0 udělovaným pro zeemě alpské. Prů
měrně na každého obyvatele v českých zemích dostala se jen 
pětina toho nákladu co v Álpách. Nejlépe nám tento dvojí loket 
znáz:ornÍ to faktum, že Horním Rakou,sům pro rok 1912 bylo 
k vodním stavbám přikázáno téměř 2.2 mil. K, kdežto Moravě 
jen 13 tisíc (1) K. Tedy na jiednoho obyvatde v Horních ,Rakou
skh stát ročně přispíval k vodním stavbám asi 2.56 K, kdežto 
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na ani ne celého 
nákíad na státní. vodní 

v 
na 

3640 obyvatel, 
4540 obyvatel. 

nežli 

s má 
Morava má téměř 

než 
zboží 

aspoň průmysl, 
prameny, které náš 
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Není pochyby, že přirozené poklady našich zemí, z~amenitá 
.nříčinHvosf a dovednost našeho lidu dovedla by pouenahlu za
k h d' L ' h 'Vk' ob' celiii na š e domácí rány i na _fa !Ll o rom~e s oay, }PUSvO e?: 
11 á m za dlouhou dobu války. i\J,e kdybYCHom mUSlH prevzlh 
;c-aké ještě větší ztráty jiných, kte~í. sarn.i ~i taky n:dove~~.~ .. do?t':. 
pomoci jako my, kdybychon: mU~.lh, svyml daneml z~piadh. vet~l 
část státních válečných dluhu, Za]lste

v 
br na to nesta~!ly; ar;l tnas

v
: 

velmi již vyčerpané síly životní an~ vsecnnx :?ame.m!~ :~:?J~ naSl 
požehnané vlasti. Tyto duvody JSou. ZajiSL~ n~Jv~znej~m~l. pro 
nrá\no sebeurčení českého národa v Jeho hlstonckych 1 pnroze-
r ' 
ných sídlech! LEOPOLD IVEIGNER: 

živnostenského dorostu v době 
poválečné. 

("Národ" Č. 1.-2. ze dne 8. března 1917.) 

Válka se svými hospodářskými a sociálními důsledky dotýká 
:;e v prvé řadě řemesla a obchodu. Nejen že působí zhoubně 

~~edos!atek surovin a hmot, že pod~ázá? jes,~ ?dbyt a vývo~ li vět
smy remresel a ale trpl vyde1ecne odbory prace 'ne
doslatkew pracovních sil a hlavně přílivu nového dorostu. 

uoednické před válkou řemeslu velmi ne-
hoši na řemeslo .a ob-

na imysli, že hochú ad:ěvčat k 
diím straně k pfaktkkému zaměstnání nebyl v rovno-
váze k našim hospodářským. 

Na jedné straně jevil Be nadbyt,ek sil úřednických, na druhé 
straně nedm;tatek kvalifikovaného ,a také majetnějšího dorostu. 

od mí1'Ohých let nedo-
V době, kdy školy středllí vy

docházd nás z našich dílen prú
nedostatku a kvalifikova-

Tent,Q stav právě u našeho 
obor ,a muže zajistiti ~,llastní 'OsalTIOstat= 
;1ění , jedin~ů, jest ve lsyémne,odvislém. eostav~r:.í. :načr:.~ 
,oslabovaTI. Kdo jde dnes na remeslo a obchoCi ť Pove~sme hOSi 

nemajetní, méně nadaní, kteHse chápou řemesla a obchodu často 
z bezradzwsti života. Nejedná se při tomto problemu o sílu naší 
národní otázky, když jde hlavně o budoucnost našich samostat-

pCldnikatelů;. kteří tvoří a podklad života českého 
v našich městech? 

V čem vězí toho všeho příčiny? V nesprávné výchově lidu 
:1 jeho vedení k životu. Volbě povolání nebyla u nás dostatek 
věnov,ána powmost. Jest tl nás celá řada povolání, která téměř 

13 
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!iplně jsou zanedbána a cizím dovozel1;l. téměř úplně vniveč pn
vedena, poněvadž II nás není dostatek příslušné výroby. Volba 
oovolání děje se často bez ohledu, na náklonnost. bez objektiv~ 
nich vyhlídek, jest u nás často rozhodujícím okamžitý výdělek 
'1 r,odiče jeví jen snahy, aby zbavili se výživy svého dítka. Staví 
ponejvíce rádi své dítky do vyšších sociálních vrstev, .aniž by 
nahli dostáti všem s tím souvisícím podmínkám. Tím se snižuje 
3tále úcta před hmotnou a nadsazuje se pravý 
~tavu úřednického. 

v 
se místa učebná; 
se k schopnostem 

práce tovární ne proto, aby se 
život, ale hlavně aby záhy vy

nevzniká touha po podnikavosti jako 
bez veliké To 

našich ucnu. musí toho 
jen mistry zdatnými, aby v díl
trpěn a aby nesloužil zájmům 
výcvik ve vlastním oboru. 

Avšak dílna sama nepostačí dnes pro úplný výcvik; dnes 
·.aké škola jest rozhodujícím činitelem. Řemeslo a obchod vyžadují 
{tyní také řádného vyškolení. Jest třeba, aby výchova v dílně 
doplňována byla odborným vzděláním na škole pokračovací, na 
§kole odborné a prumyslové; jest nutno, aby mladí lidé šli dto 
~,ěta na zkušenou, naučili se řečem, aby snažili se své vzděláni 
mířiti a nezůstali na tom~ kam: je škola obecná Rřivedla. 

Proto budeme nuceni také žádati, aby úroveň školy obecné 
II měšťanské byla zvýšena a vedla mládež také k lásce a úctě 
k hmotnému zaměstnánÍ. Význam praktického zaměstnání musí 
býti vyzdvižen, aby hoši byli vychováváni bez aiosti k jed
notlivým povoláním a výdělečným stavům. 

Musímt pečovati o to, aby měrou vydatnější pečováno bylo 
o zařizován: a zakládání škol odborných a průmyslových. D03a
vadní nes:ačí. Český námd má četné v tom směru oprávněné 
požadavky Naše samospráva měla by se stejným zájmem starati 
se o školství odborné jako dělo se při zakládání škol středních'. 
Vždyf tím podporuje se i hospodářský vzestup celéh9 kraie a 

Musíme míti na zřeteli, že jako střední školy mají 'V'eIiký 
význam pro národ, tak že stejný význam má pro zachováni' ,sily 
národa take školství odbomé a průmY31ové. Dnešní události tomu 
dávají plně za pravdu. D:Jba, která dnešním událostem bude ná
sledovati poskytne rozsáhlou ve všech oněch oborech, které 
leŽÍ mimo vyšší a učená 

Toužili jsme Š~s~o, před válkou, 
k hospodarsl,ym 

chodu a zemědělství, tím 
dli>E::šní bouře válečná 

mužu. NlHo-li 

vzbu
dili v a obchodu. 
V tom směru ocene;u významu řádného živnostenského dorostu 
pr,o stav výrobní a obchod jest nejenom významno a J1Jé 
vyžadovati bude velmi pečlivých úvah a obětí. 

13" 



Prof. JAN KOLOUŠEK: 

a socialismus, 
("NárodnÍ Lísty" čís. 73. ze dne 30. března 1918.) 

JMi sta válečrwu cens;;rol1 podáváme za článkem,) 

1. Sotva československý národ (zabaveno) mohl se jen trochu 
ostýchavě 'ozvati, hned živelní silou projevil se pro své sebe-

Nejprve jeh<) vrcholná in~:eligenC'e 
a také jeho dosa,'adnÍ 

z nich i s neutajGvan:m H'C'JLH.U 

a činům v prohlášeních ze dne 30. 
a z 6. k:d,la 1918. V t<Jmto všenárodním nadšení dřívější ne

aspoň na nějakou chvilku. 
nebyly spiaty tuhou dří

snciálně-demokratické a agrár-
ve svých širokých že je 

no n nad š e n é h o šiku za sam'.~statnost a 
2. sebeurčení národa (zabaveno). 

Lidé 
vadnícll 

Zie všech stí'an neviděli v na š i c h d' o s a
rozdílech dosti překážek 

~lár~>dnín1u ,a hnali ke 
ideály demokratického státu 

vlas',:: 
které vě~šině 

naprostc:u nutnost 
nár,odnímu. 

č,eskoslovenský národ ve své 
ani r<)zdě~en v příliš rc:zdi1né sociální 

je dsud skoro 
zřídka 

p r i v i l:e g 'J van 
p:J vě:šil1ě ani 

II á 1'0 cl n í šlech'y, ba sotva můžeme 
rodní scukmenovce několik málo občanských 

dem o k r a t i 12 k é, 

p1ra
d,"""", nebo 

tří
Ne-
ná

velkostatkářu; není 
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mnoho ,cl pří m n Ý ch Cechu .ani mezi lJrůmyslovými kapitalisty 
ani mezi velkoobchodníky. Náš průmysl, náš obchod i vůbec naš,e 
zámožnější živnostnktvo nemá ani příliš příležitostí k vykořisťo
vání svých chudších soukmenovcu. Ani naše inbeligence nevyšla 
z privilegovaných tříd, pův:Jd její jest\l1apořád demokratický. 
(Zab,m:no.) 3. 

Ovšem, až bychom se domohli práva úplného sebeurčení, 
projt vily by se jistě také v československém národě třídní roz
?~·Iy ~ ji.sté., ~r ?esch~z~lo ."p':~kusů,aby' hosp'~dářs~y sil~ějš.í. 
rda\"ne kapnanste, chteh teZlb z os!-atmch hdl prace. Ale Je 
tot,) nebezpečí zatím takové, že bychom s,e již nJi1Í před do
sažerJÍm hlavního dle, k'erým je hm:Jtné i duchovní osamo3tat
:lění musili navzájem znesvářiti a snad i urputným bojem 
potírati? Je tu opravdu v národě našem - nebo snad už iv 
jeho stranách --;- vrchní nějaká mocná třída, kt.erá by četné 
,liemaje1né prol,etáře chtěla nebo - což jest důležitější - mohla 
·)hnožovati? . 

jaké jsou nejčetnější v našem nár'odě a jaké jsou 
1mY31y jejich příslušníku? Js.oumezi námi četní .a dostatečnou 
~l1od Sp?,Í:i:čenskou nada~í lidé; ~teří. ~y~hrGžovali, svou pře.vah::m 
nc;:poClarskou .- rodovych pr,eC!sudím vubec nemame, kdyz nam 
sc~~~í šle,chta -, ost~t?í ,sl?Jl~če.?ské. sk:lpiny naše? Na to j'est 
kazG,emu i1l1edoapoved zreJma, z,e mkoh. 

Národ náš byl do nedávných dob národem po vecsme ven
a sice nikoli příliš zámožnýrn lidem selským. V čechách 

větších selských statků s výměrou od 50 ha do 100 ha 
(v r. 1896) ani 3000 (i s německou čá::;':í j'en 2850) 'a ty zaujímaly 
sotva plodné plochy. Velkostatkářů (od 100 ha výše) bylo 
přes 1500 s 'ohromným podílem asi 38 oío plodné plochy, kdežto 
z nich asi 250 majitelům latifundií patřila skoro celá třetina 
čech nejmenší výměrou 1000 ha). Zdrcující většina všech 

p'ůdy (864.000 proti 4400 totiž 99Ij2o/0 neměli 
více než 50 ha, ale jim 'jJouz,e 580/0 plodné 

půdy, kdežto pouhé polo v i ci pro c 'e II ta pat řil:o 42% pl o d
n,épúdyl· 

Majitdu lod 20-50 ha byio pak 36.000, tedy menších sed~ 
láků a parcelových vl.astníků bylo přes 950/0, ale půdy plodné 
měli jen něeo přes 390/0, kdežto ostatním necelým 5 0ío patřilo 
skoEl 61 oío plodné púdy. Zrovna tak tomu 'hylo i na Moravě ,a 
ve Slezsku. 

Jest z toho jasně viděti, ŽJe náš selský lid ohromnou většinou 
trpí hrozným nedostatkem půdy. Stálé nářky na agrárníky, kteří 
prý n a po řád lichvářsky těží z válečných poměrů, mohou se 
týkati hlavně jlen vdkostatkářů a nejvýše ještě velkých sedláku. 
Ostatní zemědělci se snad v nejlepším případě trochu slušněji 



najedí, ale aby mohli lichvou nějak zbohatnouti, jest podle sku~ 
tečného rozdělení pozemkového vlastnictví naprosto nepravdě
podobno. A přece i' mezi těmi zámožnějšími ce s kým i .agrárníky 
Dzval se vlivný hlas pro znárodnění veškeré půdy a rozparcelo
vání větších statků! 

Nejsou podstatně jiné poměry ani v ostatních povoláních. 
Bohatých lidí je sice v českých Ziemích dosti, ale velikou většinou 
nehlásí se k české národnosti. Ceské třídy vykořisťující u nás 

4. ani není, jsou nejvýše vykořisťující jed n o tl i v c i. (Zabaveno.) 
Lze s d'Obrvm svědomím 'tvrditi. že boi o vlastní sebeurčení 
národa souÚsně i s o c i. á 1 ním . z á p a š e m ohm o t n é v y-
m a ně n 1 i d u. Není ani velkého nebezpečí, že by toho boje 
mohli zneužiti političtí vůdcové některých stran k hromadnému 
vykořisťová.ní; neboť ani česká inteligence ani t. zv. české měšťá
ctVio nejsou schopni ve své většině nějak protispciálně jednati, 
ba ani smýšleti. Jednotlivci se 'Ovšem najdou i j~sté skupiny~ 
kteří by mohli toho hnutí za národní vyproštěni zneužiti, jako 
se dá zneužiti každé sebe spravedlivější ideje. Ale celkové složení 
čl. smýšlení našeho lidu je dostatečnou zárukou, že podobné zne
užití nemůže v českém Hdu míti rozhodujícího úspěchu a že se 
mu dá dobře .a snadno čeliti. 

V tomto zde vyloženém smyslu lze již jistě tvrditi, že 
národ československý ve svém celku i Vie svých jednotlivých po
voláních je socialistického smýšlenÍ. To znamená, že není: v něm 
dosud ani usjednoceného vyššího stavu ani dosti mocné vyšší 
třídy, která by chtěla nebo mohla ostatní své soukmenovce hr 0-

a d ně vykořisťovati; a že chudší a slabší vrstvy národa jsou 
bdělé i způsobilé,aby při 11 s tavě skutečně dem:o

k r a ti c k é takového vykořisťování nestrpěly. Na tom podkladě 
také ,už budována a musí býti utvrzena Česká státoprávní 

Chce spojiti všecky oeské lidi, kteří chtějí bojovati 
jak 'O samostatnost národní tak i o sprave

dli vos t s o c i á ln í v našem budoucím zříz:ení politickém a ho
spodářském a kteří nemohou najíti správného zastoupení v české 
dělnické straně ani v české straně agrární. Bylo by tedy možno 
plným právem říd, ž'e Česká státoprávní demokracie bude jistě 
stranou sociální reformy, pokoušející se :o s o c i á 1 n í spr a ve d l
n o s t. To však neznamená nikterak, že by Ise chtěla nebo .směla 
přidržovati určitého nyní hlásaného učení sodi.alistkky třídního, 
snad marxistického neb'O syndikalistického směru. 

1. ... po hrozném absolutistickém útisku •... 
2 .... proti cizímu ovládání, -
3 .... Politická cizí nadvláda je v našich zemích podporována c í z í šlechtou, 

ch í m velkokapitálem i ci z í m velkoobchodem. - Boj tedy vykořisťovanýclt 
nižších třid proti vykořisfujícím vyšším jest u: nás zároveň o s v o b o z tl i í ci m 
zápasem proti cizonárodnímu útisku a jest zřejmo, že nevyprostíme se ani 

z pout hmotného poddanství, pokUd nedosáhneme piné politické a. národní 
sv?body, pokud vSl ne:'m!me svými osobními SChoplloMmi, svým pričiněním 
am dary svyc,h pnrodne bohotých zemí naloziti na sv11i vlastní prosněch. 
pokud naše boha ,;tví oopl}'vč:jí do umí jinvc - Potud 'si ne' 
můžeme po ostatně bm ch ě pokuci naše síla 'se nikoli 
k nasim úče:ům, nýbrž nám, - v tom tuším. nebude 
sporu me'zí lidmi tomto listu loni) o národohosno-
dářský,h zdrojích používá, byly od našeho 
obecenstva 

4. , . . silně 
z něho ani po nezustává v zení a i stě se 
patrnejším pod.ílem ani čeští lidé. -

ale kořist 
í silněj 



Dr. J. AUERl-lAN: 

a 
("Nové Čechy" čís. 3. a 4., březen a duben 1918). 

Svatá nám půda je, 
na niž nás osud náš vhodil; 
stojíme pevně zde, 
chceme svůj dědický podil. 
Chcl'me být volní a chceme svou zem, 
chceme ji pro sebe 
na prospěch vifem. 

I. 

Je všeobecně že rozdělení v Čechách je velmi 
nepříznivé, vke než 37oío veškeré v rukou 
velkostatkářů. 

K tomu přistupuje ještě moment národní. Známo, že po kata
strofě bělohorské velké lány české pudy byly konfiskovány ,a 
dány cizákům, jichž potomci drží je až A dále: během 
minulého století velká řada české 
koruně náležejících bezprávně a koruně české odcizena 

Příčin tedy dost, abychom uvaž.ovali o otázce vlastnictví 
Oeské půdý, '0 nápravě starých křivd a starého bezpráví ta 
o úpravě poměrů nové a lepší. Také břemena válkou způsobená 
a rány širokým vrstvám Udu jí zasazené nutí k úpravě palčivé 
této otázky.**) . , L ! 

*) Viz můj článek .. Znárodněni lesů" ve 12. čis. 
z 24. srpna 1917 a nadšený, vzletně a Dsaný 
českého lesníka "Země mluví" v 25. a čís. "Národa" (ze 20. a 
Konečně budiž zde uvedena báseň: lesv" A. otištěná 
ve večerním vydání Nár. Listů dne 12. 1918. svrchu uvedené vy-
ňaty isou ní. 

**) Sjezd strany státoprávně pokrokové dne 13. ledna 1918 usnesl se na 
této zásadě, již se má říditi nová stmna státoprávní demokracie: Sociálně 
!lová strana, !lesena směrem sociálně reformním, je hotova vsodáinlm 1.1 
celku, pro blaho širokých vrstev lidu a pro účinnějši a rychlejší léčeni raci 
válkOU zasazených k potřeb!lému vyvlastňování a ke každé účelné úpravě sou
kromého vlastnictví, kterou národní i sociální pokrok národa je podmíněn. ~ 
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Protože poměry jednotlivých druhů puay jsou od sebe od
lišny, nutno při úvaze o nové úpravě poměrů přihlédnouti od
děleně k půdě orné, odděleně k půdě lesní, k dolúi,", pra
menům i paroelám stavebním. 

PUDA ORNÁ (SPOLU S LUKAMI A PASTVINAMI). 

Mnohými mysliteli a sociálními směry byl vysloven p'c:žadavek 
znárodnění veškeré pudy. Leč znárodnění půdy orné není dnes 
v plném rozsahu prov,editelno, protože při dnešním stavu věcí 
odporujeradonelnímu využití půdy a znesnadňovalo by veškeren 
pokrok v zemědělství. Racionelní hospodařeni vyžaduje - aspoň 
dnes ještě - soukromého vlastnidvíorné půdy a volné dispo
sice vlastníkovy_ Lze říci (ovšem nikoli s platností bezvými
nečnou), že jen vlastník, jenž na statku sám hospodaří, d2vede 
statek zvelebit a je ochoten k inv'esticím, jež teprve po dlouhých 
letech ponesou ovooe, jen vlastník dovede půdu náležitě šetřit 
a neuvádět ji v nebezjx;čí vyžití a vydrancování, jemuž půda 
velmi často bývá vydána při hospodaření nedastníka. 

Nutpo s'e tu dále zmíniti a ohromných obtížích, jež bylo by 
při vydasti10vání tak značnéh::; počtu vlast

i při uspořádání nových p::;měrů. Zřídit z veškerých 
středních statků zcelením nové velkostatky je jednak 

illeproveditelno a ponechá-li se dnešní způ
by byl výsledek celé rekrmy pouze ten, 

by se nájemci. A kdyby přidě:ová:uí statků 
ku hos1J'odaření dálo se pouze na určitý čas, zname

nalo by to, že odstr';wila by se vzpruha k melioracím a k zlepšo
vání statku, což bylo by hospodářsky nevýhodným. Při přeměně 
ve stali by se ze samostatných, ,rolníků 
státní dělníci, pokud socialisaoe společnosti tak dalece fliepokročÍ, 
aby možným a proveditelným spoluvlastnictví, jakož i spolu
správa všech, kdož na statku pracují. 

J s met e d y pro z ach 'O V á rl í so II krm é II o v 1 a s t
ni<ctvÍ orné půdy, p'Okud vlastník sám na statku 
h.o s p'O d a řL P'Ovažujeme je pro dnešek za hospodářský abso
lutně nutné. Jestliže však vlastník sám na statku nehospodaří. 
odpadá důvod soukromého vlastnktvÍ. V těchto případech jsme 
za jistých okolností i pro s,espolečenštění ,orné pů.dy .a nejsme ani 
proti pokusům 'O novou f,o.rmu hospodaření společného. O tom níže. 

I když záchováme zásadu soukromého vlastnictví orné p'ůdy 
pro vlastníky, kteří sami na statku hospodaří a zamítneme poža
davek sespoleóenštění veškeré půdy, nemů~eme u.přít nutnost ji
ných velikých reforem dnešního stavu. 
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to na prvém místě spr á vn éro zdě 1 e n í pud y. 

V XVI. roč. "Národohospodářského Obzoru" dokázal 'sem 
statisticky, že velkostatky působí nepříznivě na hustotu obvva
telstva. Protože pak naším ideálem musí být dle slov naš~ho 
nezapomenutelného učitele národního hospodářství profesora 
Btáfa: aby se co nejvíce českých lidí uživilo na české půdě .. 
musí být úkolem naší praktické zemědělské politiky parcelace 
vel~os:at~~, . zlidov~ní velkostatkářské pUdy. Že musí předcházeti 
zrusel1l fld'elkommlssu, je samozřejmo a není potřebí -o '[Clm se 
šÍřL Zastaralé a zpátečnické zřízení nemůže se udržet v době nové. 

Velkostatkáři velmi zřídka spravují sami své 
k tomu své úředníky, správce a ředitele; není zde tedv 
pro šetření soukromého vlqstnidvL ZdatnÝ a svědomitÝ haspo
dářský úředník bude stejně dobře hosp;dařiti na velkostatku 
2lemském, národním či státním, jako nopodařil na velkotatku 
~oukromém. 

Jsme proto pr o v y v I a st n ě n í vš ec II vel k o s t a t k ů 
na nich~ vlastník sám nehospodaří a pro převedeni 

, v maJet~k národní. Slovy "sám hosp,odařiti na statku" roz
~ml1~e skutecný ,osobní výkon hospodářské správy statku,*) jenž 
Je v vsak o!>mezen na .~rčitou . nejvyšší výměru - v různých ipo~ 
merech ,'uznou - lez praVIdlem bude asi 'Odpovídati výměře 
vrelkého dvora.**) . 

Velkostatků 'Obecních se vyvlastnění 'Ovšem netýče za to mlusi 
vyvlastněny všechny velkostatky církevní. ' 

S vyvlastněnými velkostatky naloŽÍ se různě dle poměrů ia 
potřeb kraje, v nichž leží. Nepopíráme zoela přednosti velkcÍ. 
st~!kÚ (~a pf. hosPS?ářský P?krok a různé nové technické vy
m",Z)~nost! snaze a spIse uplatl1l se na velkostatku, než na statku 
malem) a nehodláme navrhovat úplné jich odstranění. Bude 
v zájmu ;oemědělství, zůstane-li v každém kraji jeden větší dvůr 
v majetku národa se nacházející, zaokrouhlený a 
a .odborným úředníkem řádně spravovaný. Hospodaření na 
dvoře má být podněíuplným vzorem pro hospodářství rolníku 
ViŮkolnkh. 

, Jiné velkostatky a dvory byly by !rozpareelovány a rozpr~
?any. ~ůko!~í:n rolník~m, zemědělským dělníkům a válečným 
~nvahd~m, Jme zas hodIly hy se pro založení zcela nových vesnic:. 
Zde připomínám eventulelní návrat českých vystěhovalců roztrou~ 

*) ~esta~~ ted,Y,o aby šlechtic nějaký občas jen na statku sídlil a občas 
dáv~l Sl od. uredmku referovati a činil některá zásadní a směrodatná rozhod
nUÍl.*~do san: na svém statku hospodaří, sídlí na statku stále a nemá úředníků. 

v ) Prf1vld!~m .nebude možno hospodařiti současně na dvorech dvou -
lec pomocI spravcu a to pak již není vlastní ~práva. 

, ' 
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~ných v cizině. Zvláště je žádoucím, aby byl umoznen návrat 
p'0tomku českých emigrantů, kteří v 18. století vystěhovaii se do 
Pruského Slezska, chtějíce věrni zůstat víře otců a zal 0-
lili tam několik osad, jež až posud, peJ 160 let, obklopeny mořem 
cizoty a samy na sebe odkázány zachovaly si svůj český ráz.*) 
Umožnit návrat potomků českých exulantů do svobeJdné české 
vlasti, umožnit Jnn, aby zde ve zvláštních obcích svých mohli 
líti svUJ vlastní, samostatný duchovní život, pokládám za svatou 
povinnost naši vůči naší minulosti. Je to dluh, který musíme 
:fplatit. 

Některé velkDstatky mohly by konečně býti věnovány po
kusům o společenskou formu hospodaření. ZŮstávajíce ve vlastni
ctví národa resp. národního státu, byly by přidělovány do správy 
" hospodaření zemědělským družstvŮm, jež by sestávala toliko 
ze členu na statku pracujících**) a jež by čistý zisk mezi !s'ebe 
dělila dle klioe v stanovách družstevních určeného. 

Současně s úpravou rozdělení půdy nutno řešit .i o t á z k u 
r egu 1 a cep o zem k o v Ý c h d 1 u h II váznoucích na pozemcích, 
jež zůstanou -v soukromém vlastnictví. Domníváme se, že bude 
nutno ji řešiti v duchu těchto dvou stěžejných zásad: pozemkové 
dluhy musí být nevypověditeInými se strany věřitele a musí býti 
podrobeny nucené Podrobností vyžadují zvláštního 
článku. Snad bude nám možno jindy podrobněji zabývati ,se 
touto otázkou. 

S vyvlastněním velkostatků byly by vyvlastněny i šle ch t i
<: ké z á m k y a par k y. Při navrhované úpravě poměrů nebylo 

jich již potřebí k účelllmdosavadním. Bylo by jich však 
použito účelněji v zájmu všeobecnosti. Tak pro nemocnice, sana
toria a ústavy pro rekonvalescenty, pro útulky válečných inva
ljdů, pro školy a jiné vzdělavadústavy různého druhu, pro 
letní kolonie městské mládeže atd. Umělecké a historické sbírky 
na zámcích shromážděné, veřejnosti však pravidlem nepřístupné, 
íltaly by se majetkem veřejných museí. Některé vhodné k tomu 
zámky mohly by být vllbec zceÍa neb z části účelům musejním 
VJěnovány. 

Jak krásná, ideální budoucnost kyne bývalým panským 
sídlům, jež sloužila dříve jen pohodlí a osobním libůstkám ně· 
kolika šlechtických rodin! 

*) Jsou to HusineC, Horní, Střední a Dolní Poděbrady tl Střelína, Bedři
thúv Hradec II Opolí, Velký a M~lý Tábor u Bra!ína. Viz o nich můj Článek 
'f jednom z nedávných rocmkú "Casopisu Turistů". 

"'*) A to členů pracujících jak hmotně tak i duševně. 
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II. 

LESY. 

Naše jsou lesy, ze na ně divat se smíme, 
naše jsou lesy a ani kus suchého drva 
odnést si nesmí Maryčka Magdonova; 
naše jsou lesy a tabulka na nich, 
že vstup nám zakázán hlásá; 
naše jsou lesy a cizi je káci, 
nase jsou lesy a cizí má zisk -
možno je mlčeli k tomu? 

Hospodářství lesní je zcela jiného rázu, než hospodářství 
rolnické. Jestliže jsme řekli, že sespol,eóenštění veškeré pudy 
'Orné není žádoucím, protože je řada držeb středních a malých 
a protože je všeobecným zájmem, aby těchto ddeb středních a 
malý'ch bylo co nejvíce, jsou u lesa poměry zcela jiné. 

HospodářsTví lesní nelZJe radondně provozovati v malém, 
radonelní hospodářství lesní potř,ebuje větší plochu. Malé lesíky, 
j!ež mají snad určité pro majitele, jsou s náwdohospo-
dářského hlediska . každý 'Odborník dosvědčí, že 
"selské lesy" příkladem, jak les nemá. Dalším 
béldem, jímž hospodářství lesní liší se většiny hOSPéldářstvi 
polních, jest 'Okolnost, že hospodářství vubec nehospodaří 
sám, nýbrž pomododborně vzdělaného úř'ednictva. 
A 00 jsme ř,ekli o úřednictvu hospodářském, platí i zde. Jest 
jisto, žle lesník bude _p'rávě tak dobře hospo-
dařiti na lesním státním, jako hospodaří na v'elko-
statku šlechtickém, ha lépe, protože hud'e lépe how)'rGván a 
prot'Ož1c j'eho W: službách veřejnÝch bude ho důstoj
nějším nd postav'ení ve s!,u,žbách mi1ohél~o šlechtice, jenž se 
svými úřdníky nakládá jako s'e 

N le n í t le cl y du vod ll, j ,e ž m! >ll V i 1 b y pro s o II k r o mé 
v ! a s tni 'Ci v í lesa jako j 'e tom tl po r n é pud ě
řada důvodů mluví pro to, aby lesy, ty krásné naše lesy, 
ohromné bohatství v nich skryté nebyly majetkem někcliká lidí, 
ale byly majetkem národa. 

Jedním z důvodů je ohromná klimatická a všeobecná důle
žitost lesa pro celou ZJemi a všechno obyvatelstvo její. Co lesy 
pro zemi znam1enají a co ztratí ZJemě, ztratí-li své lesy, vidíme 
neji,épe na Dalmacii. 

Dalším důvodem je 'Ohromná národohospodářská du!ežitost 
lesa. A veřejnosti není a n!emůže být lhostejno, jak s,e s les:em, 
s tímto statkem hospodaří. Že všecka naříl:ení a zá
:Wonná 'Obme:není disposiční volnosti vlastníkovy nióeho nepomá
hají, vidíme na př. na Radhošti a na jiných óetných panstvích 
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ll. byli jsme toho - bohužel - až příliš často svědky 'V posled
ních íétech války. Úplnou 'Ochranu poskytneme lesu před zišt
l1élStí lidskou pouze tehdy, vymaníme-li ho ze ~oukromého 
vlastnidví. žádáme tedy znárodnění, zveřejnění lesů. 
Nechceme u nás bezzemků, každý měj - aspoň ideální - podíl 

-exp'ropriace je dnešní dobou značně usnadněno. 
Za války stoupla totižoerra lesu i lesních produktu měrou ohrom
nou a nynějšímu majiteli připadl by tímto způsobem značný zisk, 
nijak nezasl'oužený. Jest 'cedy zcela 'přirozeno, 2\e sp::JleČHost to
hoto nezaslouženého přírústku majetku dnešním náhodným držÍ
telum nýbrž že - hledajíc nové zdroje příjmů na 

válkou vzešlých - bude ho reklamovati pro 
s,eDe tím způsobem, že od majitelů jejich lesy za (cenu 
př:edválečnou a ve výši kupní ceny takto stanovené vydá jim 
pevně zúročitelné a postupně slosovatelné dlužní úpisy. 

Jestliže však velkostatkář lesní velkostatek svuj za války 
ziskuchtivým, nehospodárným kácením znehodnctil, má společu8st 
jistě mGrální právo žádati od něho, aby jí :navrátil, čím se na její 
úkOl" kácením bezlxávně obohatil. Bylo-li možno 

lichvářum, kteří zdražováním a ře-
si zisky na úkc::,r sou-

vvsledky beznráv
budoucnosti. J A velkostatkáři, 

kteří ve válečné době ze ziskuchtivosti ne-
zločin 

uvedeným zpusobem ve vlastnictví ZJemě 
maíé mohly by př,ejít ve vlastnictvr 

svrchu uvedeným byly by nejen 
velké části břemen válkou vze-

hezpečný základ a bas'e pro 
óeskoslovenského státu a pro blahobyt 

Y, LONIY, LÉČIVÉ PRAMENY. 

lesích jsme pro 
a léčivých pramenů 
soukrolné vlastnictVÍ 

pro vvešk~ro _ 'v, 
a setrnem hospodarstvl 

též výborný článek Dr. Č. Kliera "Epidemia avarhiae" 
Listů" z 1. února 1918. 
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s bohatstvím v nich obsa:beným mluví pro jich znárodněni, p@ 
případě sestátnění. Provedení expropriace bylo by analogickým· 
jako při lesích. 

ZASTAVENÉ PLOCHY A STAVEBNÍ PARCELY. 

Otázka sespolečenštěnÍ domů je vdmi obtížná a není ještě 
zralá k řešenÍ. Za to by se však odporučovalo, aby v obvodu 
měst, jichž vzrůst lze očekávati, byla veškera půda v určitém 
okruhu převedena v majetek obcí, aby tak přírůstek hodnoty 
vzniklý oživením stavebního ruchu a zastavením parcel dříve 

připadl obci a nikoliv několika soukromníkům. 
by se tím obci viiv na regulaci stavebního ruchu 

a dala by se jí možnost zamezit znešvařování okolí. 

* * 

vlasti dopisoval tento číánek, 
strany moravsko-slezské 

1918 tyto formu-

Dr. KAREL, prof. zemské lesuické (JemDlce na 

Země nl1uvi., 
<"Národ" čís. 25. a 26. ze on:3 20. a 27, záři 

(Válečnou censurou vyškrtnuto několik mls,; 

1. 

v době, kterou Lve nazvati dobou ztělesňování ideí 
v toho slova 

roucho 

Alt- přece je jedna z nich, která jako by se vyhýbala nasnlí 
končinám, anebo marně obcházela vrata, zatarasená dubovou iá
věml.l. Víme o ní všichni, slyšeli jasně a zřetelně její hlas, 
ale dosud jsme jí neodpověděli, ačkoliv právě v našich zemích 
by jí mělo býti odpověděno nejhlasitěji a slavně pozdravena. 
Pr:onesla ji ústa veliké ruské revoluce, hlásající a žádající spra
vedlivého rozdělení půdy. 

Zda se, že vůbec nebyl pochop1en II nás význam této veliké 
myšlenky, neboť jinak sotva by bylo možno, .aby nenalezla ohlasu 
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v prohláše;lí českého poselstva na říšské radě ze dne 30. května 
1917. Prohlášení toto domáhá se zcela zřetelně zřízení samostat
ného s~átu českého, do kterého celku mají býti pojaty čechy, 
Ní.Grava Slezsko a Slovensko. Tedy plán dokonalý, vyslovující 
plně horoucí tužbu převážné většiny obyvatelstva zmíněných čtyř 
historických územÍ. Ale jak má býti tento stát zřízen, odkud 
bude vzat nutný finanční základ pro hospodářské ustavení Se 
tak mocného státního celku, uvážíme-li, že dostane se mu do 
k,oIébky kmotrovským věnem několika miliard dluhu - odkazu 
válečných běd a utrpen'í? Je možno zatížiti tak nesmírnými poža
davky ,obyvatelstvo? Je možno začíti se strádáním a ubíjením 
hClspodái'ského rozvoj!e, ožebračením občanstva a úbytěmi sotva 
;;arozeného ? 

Vraťme se však k problému rozdělení . 
Každém,! soudně myslícímu člověku je zcela jasno, že všechny 

zvráoen,os"j Cl absurdnosti minulého hospodářského života zejména 
v našich zenÍkh, kceré nás v národnostním oh!edu t.ěžce poškozo
valy, zaviEěny byly hlavně nahromaděním půdníha majetku v ru-

L kou něko1ik,l málo (zabaveno). Také není 

celk~l 

tímto statkem, 

Finanční 
zákonodárství nespadá v rámec 

možno říci, že nejsnáze by mohla 
daně ... 

probíémem stojíme, uvažujeme-li 10 

lesnÍ. jest majetek zcela od-
a výjimečné dUlditosti národohospodářské, málo 

ale trvale vysokého a pravidelného výnosu, II 'něhož 
nelze pomýšleti na rozdělení. jeho charakter 

států zcela 

tu však 
jedince - zájem 
dožadoval se pro 
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sVIOji bezpečnost .a trvalé zdraVÍ, a to jak národohospodářské, tak 
faktické, těchlo typických opatření, která z týchž "důvodů a týmž 
pr,ávem budou nutně dochována i· v příštím státu českém. A nejen 
dochována, nýbrž j<eŠtě zesílena a zdůrazněna ... 

Zde jsme již iU jádra problému. Lesu nelze děliti, vymykají 
se napnosto každému obvyklému názoru na majetek a tento zá
porný vztah podrží i ke každému názom příštímu. Proto bude 
nezbytně nutno přizpusobiti se úplně k této jejich vlasinos;ti, 
to' jest dospěti k právě opačnému názoru: nepokoušeti se vůbec 
o rozdělení lesů, nýbrž o jejich naprosté sloučení v jediný 
celek a učiniti }e majetk,em celku národního, hospodářským zá
kladem příštího státu oeskéh. 

Projděte královstvím, markrabstvím i vévodstvím, a lesy bu
diou. neustále kolem vás, .a bude vám z nich smutno: (zabaveno). 2. 
- Ano, není třeba mnohého přemýšlení k pochopení oněch struč
ných vět: 

Tvrdá matka byla jsem tobě. 
Těžce chléb jísti ·dala. 
Nehýčkala jsem robě, 
mnŽíe jsem zraň'ovala. 
Když pwhlédly poprvé tvé OCl vyjevené, 
smutný. se ,~bzor př~d teh~u ~ířil. 
Ml u Vll a 1 s e 'll >: I o ran e z a s a ze n é, 
které č.aš neusmířil. 

A naprosto možno říd, kdyby nebylo 
silné víry \ne svatý pnohullené spravedlnosti v lidech, kter,á 
jedin.á je zárukou a veliké vlády demokracie světa. 3. 

ba'Vlelllo. ) 
Celá hrůza hospodaření s lesním majetkem českým, zejména 

se statky z k 10 nf i s k o va II Ý m i po porážce bělohorské, se 
k o r II II II í m i ale n n í lm i vysvitne z s t a-
ti;; t i k Y lesů a mzdělení jejich dle majtetku. 

St 

Čechy . 
Morava. 
Slezsko. 

Celkem. 

Zem 

z toho na území českém . . 
" němec. a pol 

948.639 
421.037 
136.732 

1,506.408 I· 
973.352 
533.056 

589.839 
202.444 

42.299 

834.582 

534.500 
300.082 
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Zem ě 

ť/t:::)rava 
SLc;zsko 

Cdkem 

stav,u 
totiž 

Rozdělení dle majetku v ha: 

182.246 
56.134 
9.8 4 

Les y 

I 
52.674 ! 506.531 
58.175 136.225 
32.292 I 47.313 

248.184 153.141 

. 759.457112.360 
363451 I 8.Ut? 
89.609 13 
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nepostačitelná, al,e zisk tohoto úsilí vÝznamnÝ. neboť zásad-
ních myšlenek tohoto piánu může v~lmi dohře bu-
doucím česk}lJTI státem k postátnění a znárodnč;,~ 

Zlomek 23.370;'0 lesního majetku (a to pohříchu 
:J nejméně cenný lesní majetek) nemuže zahojiti ran a zá-
kladem nového zdravého řádu a zhola již ne, 

ostatek. 
Všimněme si na d'Jklad nouze lesních které 

měst a křiklavý 'nepoměr rozdělení vystoupí velmi 

větší lesní 
5.949 ha - Plzeň 3.361 ha 

111ěsta: P í s e 
2.975 ha .-

105 ha; z ně-D ,o Ul a ž i ce 2.13 O ha - Ii rad e c 

2.437 
však 

k é H') r y 4.-/00 ha - L ke t 3.800 ha 
ha - C II o m II t o v '2.814 ha - M o S t 

nespravedlivý , je 
zřetel na Moravu a Slezsko, kde 

česká větších statkú !esních., 
zemích pouze města německá: Br II c, 

4.2742.503 ha Jihlava 2.552 ha .. _-
2= j m. 'C) 1~734 ha atd~ .. 

:íÍci a j. 

Celhm 

většina české 
1 Nelmde 

Celkem 

ha 0/O 

899.601 58-5 
35.5.708 57'1 
100.032 559 

1,355.341 57-9 
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Největší pak lesní statky v ~emích koruny české mají tito 
vdklOstatkáři: 

V čechách: kníže Jan ze Sci1\varzenbergu 106.284 ha -
kníŽ!e CoHoredo-Mansfeld 45.000 ha - kníže Fiirsienberg 32.133 ha 
- hrabě Gam-Gallas 26.980 ha - hrabě Ad. Waldstein 24.611 ha 
- J. V. !CÍsař a král Karel 23.081 ha -' hrabě Buquoi,Y 
20.841 ha - kníže Karel Schwar~enberg 17.069 ha - hrabě Otto 
liarrach 13.261 ha - knÍž1e Zdenko Lobkowitz 14.261 ha a j. 

Na Moravě a v čechách: kníže Jan z Liechtensteinu 
119.066 ha (v čechách: 19.453 ha, na 'Moravě a ve Síezsku: 
99.613 ha). 

Na Moravě a v'e Slezsku: J. C. V. arcivévoda Bedřich 
35.557 ha to lenní panství české koruny, Těšín atd ..... ) 
- A. Dreher 15.000 ha - bratří Thcmetové 1).509 ha a j. 

Taková joe stručná sice, ale na výsost důležitá a obsažná 
6. řeč čÍs,eL (Zaba\nen.o.) 

renbergu -
kráte větší majetku 
p.owruhodil1ějŠí! 
Karla, vztahuje s'e p,ouze 

II. 

Těžké bHmě nosim. 
přic1zfÍzi radost anebo děs? 
Slyšíš mne dnes? 
Matka syna prosím. 
Haj si mne. Braň si mne. Neoslyš matky. 
Haj si mne. Braň si mne: Ať shoří' statky, 
pole ať udupou, zničí. 
zítra zas sémě vzklzčí. 
C;hystala jsem ti úděl, děcko 
Uděl jsem tobě chystala. 
Chraň si ha; si mne. V moci tvé všecko: 
aby lod; anebo 

hlavních velkostat-
V. císař a král Karel 
tohoto le;;;ního ma

z Liechtensteinu 
ze Schwar

je deset
co je ještě 

J. císaře a krále 
osobním a 

A tu přiwz1eně kamže se p.oděly ohromné 
a;tatícy čleské JeJl statky lenní. - J estjediná 
odp·ověď, zmrazující a přece do písmeny 
pravdiv,á; léna i statky české byly rakouským státem do 
poslední měřice rozprodány. Byly prodány statky korunní, k je
jichž prod1eji neměl nikdo na . svHě práva - a byly prodány 
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statky lenní, jež mohly býti nejvýše propůjčeny - a nadto byly 
pwdávál1Y i v době, kdy nebylo právního předpokladu áni k jejich 
propůjčení, neboť nebylo korunovaného českého který je
diný mohl tak učiniti ... 

Dálo se tak do nedávné doby - do r. 1868 zp'ůsobem 
svědčícím .o zaryté úmyslnosti a za oeny tak směšně nízké, že 
nemůže Li p'Jchyby o vůli rozprodati co nejspěšněji, za každou 
Clenll a posledního drobtu. Uvedu pouz1e několik největších 
statků a doprovodím několika Rříklady, jakým způsohem tento 
prodej se dál. 

me úředních záznamů z let 1800 až 1868 prodány byly 
soukromníkům mimo jiné i tyto druhdy korunní, lenní a nadační 
statky v čechách: Kolín a Dolany 1.862 ha - BrandHn, Přeho
řov, Kvasejovice 1.004 ha - Český Dub 2.050 ha - Doksany 
1.408 ha - Hauenstein 2.539 ha - Keblany 3.000 ha - Klad
ruby 3.581 ha - Křesetice 1.253 ha - Liběšice 1.753 ha .~ 
Libědice 1.700 ha - Ostrov 3.343 ha - Pacov 1.120 .ha -
Panlei~ské Břdau,y 1.1006.,h~ - Sá~av~V'1.662 ha - Sedlec 3.177 !ha 
- Slapy a Davle 2.950 ),0. - ~)mlnce 5.628 ha - Smrkovloo 
1.037 ha - Toužim 4.204 ha Větrný ]eníkov2.064 ha -
VlOdolka L 106 ha - VOj'lŮV Měs'ec 3.243 lha ~ Zbraslav 4.319 iha 
- žacléř 1628 ha - ŽÍrlC'c a Debrné 1.790 ha Solnice '2.961 
- Přísečnice 7.438 ha. 

Dál,e, aby bylo možno posouditi prodejní oenu, byly v téže 
době prodány statky: Chotěšov 8.620 ha za 1,143.660 zL! -
Brandýs n. L. 6.662 ha za 1,613.766 zl! Pardubice a Dašice 
17.570 ha za 4,240.146 zl! Plasy 13.415 ha za 1, 155.053 zl ! 
- Poděbrady 7.825 ha za 1,795.075 zl! - Zbirov, Točník, Miro
šov 25.094 ha a Slavkov 7365 ha za 8,048.100 zl! ! 

Kré;mě uvedených statků byla však prodána leště oelá řada 
menších statků pod 1.000 ha výměry .... 

Celkem pak bylo v uvedených létech v Č ech ách, 
naMoravěa ve Slezsku 247.692 ha korunních, lenních 
a nad ač n íc h s t a tik ů z a 37,849.233 zlatých (1 ha průměrně 
za 153zl.)!!! 

Jak byla prodávána tato krásná panství, o tom praví ne
lesník čeněk Hevera ve svém spisu ",Lesy v čechách": 

"Lid si vypľavoval, že mnozí z kupovatelů těchto panství cenu 
irh'-;ViJ za prodané topoly a vrby dostali.u 

mí3'·ě: ášním znamením dČjby zů:;i:a;'ie pří-
výmluvný, uchliz,~ni :3e vlastenecké obce pražské 

() L.upi jednoho z p<'sledních panství koruny české (Zbirova) 
bylip~dmíii1uto a Prušáku Stfaussbergrovi předn.:st dána." 
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7. 

8. 

a vzorné 

který z těchto skutečností musí 
(Zabaveno.) 

vyvozen, je 

9. Tato zdániivě neuvěřitelná věc žádá si 
Není pochyb, že p'Odokonání dějinného 

a všechny náwdy Evropy bez 
Výsledkem budou náwdohospodářské 

živoř,ení mnohých národů na desítky let. A je 
;Ve i stát československý hned při svém vzniku bude 

břemenem. Stát tento však, dík uvedeným skutečnostem 
a po naznačeném bude nřekonati všech-
ny krise bezkatastr.of a dokonce i bez hospodářského ublížení 
občanstvu. Jemu nebude H,eba ani zvýšených daní nad jíž 
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~JbČaEstvo 

leda ve 
Z toho je patrno, že 'konjunktura světového trhu bude našemu 

dříví' válce téměř na oelé století nebývale příznivá. Je to 
pojednou po staletích muk, běd a strádání 

;1,ám tvář - a tato přízeň jeho nesmí býti 
zameškána a nevyužita. Vší silou a všemi schopnostmi nutno se 

aby z ní bylo vytěženo všecko, co je "ll ní uloženo. Aby 
se tak mohlo státi, musí budoucím čelským státem lesy 

Není tu nejmenšíhro násilí nebo snahy o vytvoření převratně 
l1lOvéhio stavu; pouze o návrat k dávnému stavu. Lesy pú-
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vlOdně byly statkem společným) nepatříce nikomu (res nulHus), 
plOz:ději pak statkem královským ~ a k tomuto stavu nutno se 
vdtiti. jejich charakter se dodnes nezměnil. Jsou důležitým fak
tlOrem náwdohospodářským i dnes. Změnila se však doba a ná
rodohos{Jíodářské ná:wry se vytříbily. Také se stanoviska práv
'i1ího (každá věc musí míti majitele) nelze se vrátiti bezpodmínečně 
k 11Iejpůvodnějšímu stavu "věd nikoho", Přes to však problém 
je nazrnaoeným řešením úplně r,ozluštěn. Les, který dříve prospíval 
přímo všem oby'Vatelům země, bude tak činiti i nyní nepřímo, 
převztiím všech břemen, jimiž by jinak ,obyvatelstvo bylo za
H2íeno. Dík tomu, nastaly by 'v českém státu za současného za
ti2íení oelé Evnopy poměry, které dobře možno označiti pojmem 
"přédv,álečné". 

Je přiwzreno, 2íe poměry takové byly by podkladem jak hospo
dářského tak i mocného kultur:ního vZtestupu, v němž by národ 
a,áš ineměl soupeře. Je sioe smutnou skutečností, že tento mocný 
růst dtulchový byl by zaloŽ!en hmotným blahobytem,ale řádu světa 
ndzre zm-ěniti - a zříkati se :ce slovan3kého altruiJsmu kvapného 
příští chvil'e bývalé síly a slávy bylo by !neod'pu3titelným hříchem 
na sobě i příštích geuleradch. 

Uprostřed Z!eslabené a unavené Evropy vyrostl by mocný stát 
sVlobodného národa, který již touto skutečno3tí vynutil by si 
také napw3to demokratické zřízení (neboť jinak by tato státní 
moc mohla býti ulejvětším vnitřním nebezpečím) a stal se tak 
svým pol-ožením zárulmu ,a zajištěním vítězství demokrade v Evro
pě, Takového stavu je oelé Evr0p'ě třeba ,a proto je pro ni samu 
-existenční nutností jeho uzákonění. 

Je ho však ,nutně třeba i z důvodu našeho národního zdravL 
Již př,ed válkou a zejména v jejím průběhu byli jsme a jsme 3věd
ky příšerného úpadku náwdního -charakteru, jeho poníženo sti, 
podlosti, úplatnosti a ohebnosti. To jsou příznaky povahy otro
cké - \l1iároda p'Jwbeného, Náprava je možna pouze touto oe stou ; 
buidie-li kynouti kaMému jedinci osobní prospěch pouze doma, 
zarlUčí-li mu diomov ,nejl'epší blahobyt, zm1zí inebezpečí zrady a 
prodejnosti, stouipne národní hrdost a sebevědomí, -a síla, jako 
druhdy bývala, bude II nás doma, 

Pwto je \l1lám třeba nejen oeského státu a české samostat
niOsti, nýbrž vysl'oveně: silného, mocného a hospodářsky 
zabezpečieného českého s átu. A aby toho bylo docíleno, 
mložna je pouze j'ediná desta a tou je se;;tátněnÍ a znárodněnÍ) 
pÚ!dy a zejména př,ovod l,esů v majetek národa. Proto domáhání 
se české samo'sta:tnosti buď nerozlučně spojeno s požadavkem 
navr,árení všeho, co je naše, abychom ve své vlasti byli po třech 
stoletích zase pátny doma. 
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české lesnktVio je dlnes dosti silné, a má Vie svém středu tolik 
tjdborně vyškolený-ch a upřímně česky cítících že je s to 
podjati se naznačeného úkolu a Z)dárně jej provésti. Jest tedy 
flačeské politice a na všech, jim'ž j,ejí v:edení je svěřeno v této 
svaté chvíli, která se nikdy nevrátí, aby dokázali 3tejnou zralost 
di. vším úsiH~ se přičinili, aby tuto práci českému lesnictvu také 
zjednali. , , -

Třeba domáhati se nejen samostatnosti, nejen českého státu, 
ale také navrácení dědictví - navráoení matky a wdičky pudy 
aIÍ. rodu , Bez ní nejsme ničím, ale jakmile se jí domůžeme a ji ,si 
vybojujeme, všecko ostanÍ bude nám dáno nádavk'em. 

Tak mluví 2lemě Dykova, moje a všech, kdož česky cítí a 
mluví, .. , Ano: 

NezahynlU, věčna jsem, 
ale žít budu s trapným úžasem: 
kterak jsi zapomněl dědičný na díl? 
Kt,erak jsi váhal? A kterak jsi zradil? 
Jak možno kletý čin provésti vědomky? 
Sebe jsi zradit mloh': ale své potomky? 
Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal? 

Čeho's se bál? 
Co je to smrt? 

Smrt znamená jít ke mně, 
Tvá matka země 

otvírá náruč: možno,bys jí zhrd? 
Pojď, poznáš, jak Je země náruč měkká 
pna toho, který splnil, co oeká. 
Prosím tě; matka tvá; braň si mne, synu. 
Jdi, třeba k smrti těžklO jdeš, 
Opustíš-li rume, ,nezahynu, 
opustíš-li mne, zahyneš. 

1. .. , z nichž nad to větširla je cizinci'!, zaujatých nepřátelsky proti 
nám a využívajidch výnosu svých statků ;JTOti lidu a národu, jemuž bYlY 
svémocně, proti jeho vuli a naprosto bezprávně odňaty. Vrácení těchto statki'l 
nuceným vyvlastněním za peníze, které byly kdysi za ně vyplaceny (neboť 
velmi tučné úroky byly po staietí placeny podivným věřitelům), je samo
zřejmým předpokladem pouhé možnosti hospodářské existence nejen národa, 
ale také budoucíhO českého státu. 

2 .. , . převJ,žná většina, jich je neprávem českému národu odňata. Od 
:'. 1621 byli jsme o ně ohpováni, a toto zcizováni táhlo se nepřetržitě až 
do r. 1863 - tedy skoro 250 let! Na všech kopcích, na všech horách jsou 
posupné državy púdy nam uloupené, - Pohled člověka bolí. Každý obzor 
přímo vnucuje myšlenku, že toto se dálo velmi úmyslně pro jistotu aby 
na věky bylo znemožněno každé sebevědomí, neboť jak by mohlo se p;obu-
Jiti u národa, který je doma v podnájmu! 
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státu rakouského se statky českými. Je to paradoxoD, 
zhusta paradoxní, a smysl dějin, byť to často nebylo 

Hzen především principem nejvyšší spravedlnost. 
naší stoleté bídy zakleta i moznost naší přlšd 

dQvedli ji v přítomné rozhodující chvíii z,~ 

musí, úkol musí býti vykonán! Nestane-u se, zahy
Q0stane se nám v odměnu života věčného . 





SOVA: 

k 
čfs. 354. ze dne 30. 

k vlasti nerezmnÍme dnes ono idylické vlastenčení, 
orientující, lásku probouzejících české 
k obývají, se před Kollárem, 

ale onu uvědcměíou, docela již poli-
Ud,y'Orientovanou a účelnou která nám údělem v dnd· 
,úch dnech. Rozumíme jako 

t'Outo 
stráži na venek i uvnitř. 
Abych silně věřil, nesmím ani 
velkých nabádavých výzev 
né bytí Abych 
činnou láskou podepříti 
dm celkem, musím 

Všemi vitalitu 
sídlech se 
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První jasný pojem o velikosti a kompaktním cdku českosfo
Vlensk;é vlasti objevil se nám teprve z projew českých spisovatelů 
.a na ~M z prohlášení oeského poselstva z 30. května, ač byl ode 
dávna ideálně cítěn. Teď teprve zavázal nás k součinné společné 
práci a iUložií nám první vážné úkoly. 

v. NU,~e, soud;}~hou lá.:'.k?u v k vla~ti vYf<Oz~m~váffile ~~a~tické ~ 
obetav,e semknutI a VyUZltI vsech sll k dosazem upevnenych, spo
řádaných poměrů vnitřních za potla6ení všech osobních aspirací, 
aby bylo nezvratně jasno, že národ český je zralý ku :příštímu 
úk·onu státotvornému a ~e neustoupí jda za spravedlivým odkazem 
svých 'obwditelů nijakým laciným svodum a nátlakům zvenčí ani 
uvnitř ,a Si k:::mečným vítězstvím. Láskuu k vlasti vyroz
umívámE v tuto chvíli tiché a s'ehezapíravé umění, jímž všichni 
j'ednotlivci, naplněni tou láskou, dov,edJu se spojit k harmonické .. 
mu soužití, všecky hlavy, všecky d.ělné ruce, všecko lidumilství 
se přihlásí ,a vydá se k záchraně iD-<ebo ku posílení všeho, \CO 
v národě volá po pomo:ci. Jwu jí pmdchnuti nej,en jed:notlivci~ 
ale cdé dělné korporace, obecní, okr,esní, spolkové a jiné samo
správy národní, ,aby v ohě~avé a uvědomělé práci ku zmírnění 
dnešních běd zameZ!en n,eb zmírněn byl rozvrat a bída v rodinách 
chiuď,as.ů a sn~d i právě tímto sbli~ováním se s jádrem národa, aby 

cesta k velikým příštím demokratickým národ-

l!rr~ění. ob,ěvtav,~, se~,e~~píra~é lásky iučí všec~y v~~~vy n~roda 
k steJnemru z"ysenemu usílL Kulturou dwozovane mestanstvl (ne 
měšťáctví) učiní vše, co v jeho silách, v mezích svých obchodu, 
V· i' vl' d V 1 v v, vdvl t' v k 'cl Zl~rr"J~;1 a remese:, I:re ~aKor,enene 1j~me 'e SVl ~re ne vse .ra ;0 

mlsbmo kastGvmctvl a vseho omeZ!eneho sobe dVl, dobre JSouc 
stavu jeho mnoho kr'\lie př,ešlo již dělným lidem 

prumyslových .a že ~ mp.oho krve jeho 
stavu a spolu těsně souvisí. Všecky 

výrobní, tak dělné učí se takovéto obětavé lásce 
clmž dospívají k vědomí své národ-

ního S'ouruoenstvÍ ,a jsou nepostrádatelny 
buď hmotnou neb jiného 

činorodé úsilí, obětovati se dle 
svých jako dělník bdělý na stavbě společného díla. Všude tam, 
kde jedná se o o děti ao živé, měla !by býti nejbdělejší, 
nejvmucnější. Všude kde jedná se 10 zjednodušení stranických 
poliHckých vnitřních pom.ěrů, měla by 8ie chopiti ihned práoe a 
pojit rozdrobené části v .silné celky. Tam, kde s,e jedná o školy 
neb majetek v území zcizeném, měla by býti ne náhodně, ale lad 
oboe k ,obci, ,od města k městu účelně organisována. Ve vsích a 

kde chystají se padlým s výčtem jich 
jmen n,a balvanech někde na náměstí, na návsi !neb vedle (CIesty, 
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m~?yly, které.vs~adno působením .ůzných neblahých vlivů zvrhá
va]t seb v tradlcne kapličky, jichž vidíme na sta z dob minulVch f
~e? y Se dříve" po~j~le.ti sbírkami na živé a vvrri'írajfd 
r?dmy.a tep'r~e,az Za]istem ?~~Ou živi, nechť mrtvým se- dostane 
Plety) J~ko dnve "d~stalo ~e ZlVy~ .lásky. Nechť i tančí třeba lživí 
? sb:rkach k uctem mrtvych, coz Je zvyk dávný krásný staro
:e~ky a ~ec?ť sbírky s: d?čkají~vých účelů. Nezneuctíte však 
:>v):h mrlvych, budete-ll dnve uctlvat sbírkami na živé N b ť 
co Jest údělem ~ živých? Udržovati se a zhřívati se vespoÍnou

e l~
s~ou .a ,tak se o bratrstvím lásky dočkati 'Ovooe víry své i dáv:é 
vIrY,sv-ych 'Oku. Takto bude jasno, že kráčíme ve službách 1:'~i> 
starych bratrských tradic. ~ y"",2: 

~dys\ přA.e~ ~vac~ti lety v závěrečné kapitole "Zlomené duše" 
<lal ]SemCaslecny vyraz tomu. co se mi; ·"'da'; .d'n"'s i. Vt" V' , b h k Vd' '.' LI • '- 'J.es e ZIVV.lT' o sa em aze mocné lásky k vlasti: 

"Pol?řejte chkba! Zbudujte silnou kulturu I 
~belte {) .své duchy! Pracující ruce! Tak ani piď prsti 
zadná lavma, žádné převlněni odpadlíků czizených ' 
žádná moc, žádná boufe nenadálá ' 
neodnese širokým řečištěm dějin. 

, ,;T,,;kto '~,~:hoI?e?é, bratrské a přec prakticky každodenně pro
~adenev o,sveaoova;l1 ,l§sky , k vlasti jako důsledek nezlomné vír 
~ ~~ne~ne ~UdOUCl vltezstVí, nesmí nás nikdy, ani na chvíli 'OpoJ 
stetl pred Jeho dosažením a musí nás provázeti i potom. 

Iii 



VIKTOR DYli: 

Země mluví. 
<"Lumír" čís. 1. ze dne 25. května 1917.) 

Tvrd'á matka byla jsem tobě. 
Těfue chléb jísti dala. 
Nehýčkala jsem robě, 
muže j'sem zraňovala'. 
Když pmhlédly prvé tvé OCl .vyjevené, 
smutný se obzlOr před tebou šířil. 
Mluvila jsem ti 10 riá~ě zasa:rené, 
které časneu,smífil. 

Na niás loba pad~l 
Matka tvrdá byla jsem, ty tvrdý syn. 

. Nepm:íd~ihl jsi 'Pro mne rámiě. 
S láskioru jsi nepomyslil na mě. 
Když vHr zahuael, zapraštěl mráz, 
neslyšel jsi můj hlas. 
A já :přec mluvila, vidouc tV10U !p'sotu, 
bidlu, jež věčně tě 
A z úst mých zamlklých zaznělo tu: 

VeZlmi si své. 

bř.imě Il.1IOSím. 

Přichází radost .anebo děs? 
Slyšíš mne dlnes? 
Matka syna pnosím. 

si Inme. Braň si mine. Neoslyš 
si ume. Braň si mile: Al shloří 
ať roupiou, zničí. 
zas símé vzklíčí. 

jsem ti úděl, dJědoo. 
jsem tobě c'hystala. 

Chraň si mine. Haj si mine. V mlOci tvé všecko: 
ztroskotala loď, .a:nebo pNstala. 

NlOOslyš slova varujíd: 
neprodJej úděl za CQoovici. 
Třeba mne opustíš, 

nezahyl.1l'..1 .. 
Ale víš, 

kiolik sem přijde stmů? 
K,oHhát p,ěsf budíe potomek zatínat 
a sy~, 1:ii:ilj kioHkr,át tě hu!díe prokHnat? 

Nezahyl.1lU, -věčna jsem, 
ale žít hudu s trapným úžasem: 
kterak jsi zaplom:něl dědičný na dil? 
Kterak jsi v,áhal? A kterak jsi z>radlt? 
Jak Im!ožno kletý čin provésti vMomky? 
Sebe jsi zradit mloh': ale své ;potomky? 
Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal? 

Čeho's se hál? 
00 je to smrt? 

Smrt znamená jít ke mtně. 
Ty,á matka Ziemě 

otvír,á námč: možno, bys jí zhird? 
Aojď, poznáš, jak je remě náruč měkká 
pro toho, který sp,lnil, co čeká. 
Prosím tě; matka tvá; braň si mne, synu, 
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. 
Opustíš-li mne, nezahynu, 
opustíš-li mne, zahyneš. 
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Dr. lAN HERBEN: 

Cesta domů. 
(Proslovene na večeru Kramářově 17. října 1917.) 

("Národ" číslo 20. ze dn€: 18. října 1917.) 

P.a:n dr. Kramář pr'OžÍvá zajisté rad,ostné chvíle. Onoho trap
ného dne k'Onoem května 1915, když jej 'Odváželi dia Vídně, ~1e
směl na nádraŽÍ Františka Josefa ani vyhlédnout z 'Okna: 15. 
ř.íjna 1917 přijížděl na totéž nádraží s okny nezad'Oněnými a 
směl triumfálně hledět na tisíce tváří, které mu jásaly v ústrety. 
Dr. Kr.amář třetí den pr'Ochází se ulioemi 'pražskými, jichž ne
viděl půltřetíbo roku, a pokojně smí bydlet v domě svém, ze 
kterébo 21. května 1915 odvl,ekli jej jako zločince. Je v Praze, 
je doma, je mezi svými - jist,ě měl/ve vězení tesklivý lokamžik 
a třeba kratičký 'Okamžik, kde mu jako červený blesk hlavou 
šlehlo leknutí, že této Prahy a všech těch' svých už nikdy neuzří. 

pa;n dr. Kramář se raduje a my s ním!. Naše shromáždění 
mu to mluví a p1"omluví k němu, ze všech konců. Jestliže před 
k",ětnem 1915 patřil jedné straně, dnes patří celému národu. 

Žalářování dra Kramáře, na jehož konci trčela šibenice, jest 
jednou z událostí, !které sjednotily národ. Ortel smrti vynesený 
Vie Vídni 3. června 1916 působil V českém národě jinak, nežli 
hrdelní sOlUd předpokládaL Dnes mů~eme. již říci, že 3. červen 
1916 stal se převýznamnÝ'm mezn.íkem ve smýšlení českého 
národa. 

VysV1ětlím stručně, co mám na mysli. 
Náš národ IOd svého probuzení po bělohorských ranách' ně

kolikráte nabídl říši své služby s tělem i duší. Je velmi památné 
pre nás, ze se to stalo ponejprv Už V té dohě, [kdy sotva jitřenka 
svítala nad lnovým věkem. Když císař Leopold II. dlel v: Praze 
o své korunovaci, Josef Dobrovský uvítal jej v Učené společ
nosti. politickým projevem budící se české obce učenc-i'l. Četl 
předdsařem 1791 úvahu ooddanosti apříchylnosti ná
r v d II s lov a.<1 s k Ý c h kár ci d o m u R a k 'O U s k é m tl i podal 
císaři básně české, které víialyieho nastoupení na trun českého 
knHů. Dobrovský n.abízel císaři vě:rnost ll!. služby svého nťÍroda. 

A co žádal za to? Nic, nežli aby dsař chránil Oeský jaty~. 
naše draho,cenné dědictví po předcích, před prudkým utlačováním. 
TCíto místo ooehraně českého jazyka Dobrovský sice nesměl 
přečíst, neboť censura nejvyššího purkrabí Rottenhana nedovolila, 
ale tiskem vyšlo, když hrabě ]oachym Sternberg celou přednášku 
tiskem vydal. Censura pokládala žádost Dobrovského za 
(\)dvážnou (frei), nemá-li se to překládat: příliš drzou. 

Nán:ia náš nabídl říši své služby r. 1848. Když se ponejpn 
:I!del parlame;lt této říše ve Vídni, čeští pClslanci shledáni byH 
ve vládní straně, která usilovala zachmrat říši i trůn a stála 
pod heslem Palackého: kdyby Rako?sk~.::e~:yl0, že mus.n~,bychom 
v Evr-opy, ba same pr!clHm se co neJdnve, 
&:e Toto heslo bylo i na praporech bana ]elačioe. 
"Milí národ,wé" této říše nechovali se všichni tak jako čechové. 
Čeští pcsland musili utíkat z Vídně v noci, v jedné vídeňskli 
p'Jradě jakýsi řezník nabídl se, že Palackého zavraždí. A těžóe 
zkGušený císM Ferdinand necítil se bezpečen ani v Inšpruku, 
mi ve Vídni, nýbrž v Oloffi0uci uprostřed dobromyslného věrného 
lida hanáckého. revoluční otočila s,e, jak víme, s histo-
rick0r.1 jakých svět málo zná: Cechové vydáni pod nad,-
vládce. V této pclovki říše a. v druhé polovici pod 
utisk Niaďaru Slováci, (zabaveno.) 1. 

A 'Opět národ náš nabídl své služby a vč rno st říši i ďynasm 
v cl ''J b ě k o n s t i tu Čll í. Smlouvání vedlo ,až ke kr áhwskému 
reskriptů český sněm 12. září 1871. Národ český rozechvěn 
mÍuvil ''J kJruně svatováclavské a chystal se ke slavnostem koruno
vačním. i tato perioda skončila, víme. VyslovH to Fr. Palacký 
sám nárGda: "Hlavní má chyba byla - důvěra 
umnost a pravotnost náwdu Německ~ho,.. Já bohužel 
i sám p,ouštím naději ... " 

Ale čeští politikové přece znova a ;mova doufaH. Což 
byla perioda tak zvané 'p, !O 1 i. t i k y P o s i t i v II jej ímž posled-
ním hlasatelem byl pan dr. Kramář? Není za námi idoba, 
kdy i:nnozí úzkostí trnuli nad jak se zacházelo ... 
Cítili jsme nčco jako abdikad ... Pan dr> Kramář dostal odpověď; 
Veden byl do Vídně na pGpravu a jeho poIitke vykázáno místa 
1M provaze šibeničním. To je ten historický mezník, o kterem; 
jsem mluvil. Odpov:ěď byla definitivní, nepochybná, naposled a 
jednou provždy. Byla to odpio,"ěď nejen dru K~amáři, nýbrž cel:é~ 
mu českému národu. ~ 

Tato válku ukázala tedy dru Kramáři a české politice IC es t II 

do m ů. Vestigia terrent... zastrašují nás šlép,ěje, lež vedou db 
Jalářů. Význam šiben&'ce Kramářovy vidím v tom historickém 
dSV1ětlteni, že už bohdá se nenajdle v českém národěp:oUtik, kterf 
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by měl odvahu ještě jednou Jít po stopiách, které mizejí v žalá
řích. Národ by za ním také nešel, jak jsme zažili ~aké IV' p'Osled'
nich týdnech. Gesty českých politiků vedou domů. 

Budujme doma svůj český byt (český stát jako živlOtní 
formu TI á roda) tú 'Ostatní bude nám přidáno. Je konec poku
sflm, jež zahájil j'Osef DobrlOvský. Byl kdysi panovník, který 
pronesl sl'Ova: Chci míti království oeskéra:ději pusté než kacíř
ské. Toto heslo, jak se 7!dá, stalo se i státní filosofií rakouských 
vlád: království raději zpustošené, než svobodné. Ale my máme 
a známe všecky podmínky, aby toto království bylo bohaté, kve
toud rad'Ostné. Vyšla nedávno knížkašvédskéh'O učence (Kjelléna) , 
Der' S t a a tal s Leb e fl s f 10 r m, poklUS 'O novou státovědu. Četl 
jsme ji potěšen a všude II nás !bude tak čtena, neboť zása:dly 
10 státě v této kni:zje hlás.ané jsou plaidoyerem piro český stát, 
ač Kj.eHén naň nemyslil. 

Národní vule stýká se S moderní státovědQu, má v ni oporu 
védeck~}u a světovou. Bylo-li řečeno na vinohradské schůzi v ne
dHl 14. října z \'leHké shovívavosti, .že máme snášet i pochybovače, 
ba vážit si jkh, a n 00: alle je nebezpečí, že z pochybovačů, !kteří 

v Qrientad pioHtické, mohli by se státi p 00 d ryv a č i. 
! Pro minulúst máme svědectví dějin, 
,a Hdstvu : pro budQucnost 

dnes ukázat, máme podmínky pro své sebeurčení, 
své samostatnosti: reměpisně ohrani6ené ú:cemí, uvnitř tohoto 
ú:?]emÍ harmonicky rozčleněné poklady hospódářské, které zaru

státu sQběstačnost; národ že je kulturně vyspělý (nemáme 
o čemž svědčí naše krásnépísemnidví, hudba, umění 

i technika; II že národ k onomu vrcholu 
své ve volném :rozvití 

svých schlopností stane, sevo,~<ět silou lidstva. Pevný 
státní .a :a kazen vsech národních vrstev dovrší, čeho 

mohli II mohclU v cizině; neboť 
šlo na účet. Imperialism 

my, což OCfill uměle zastřeno. 

Moji přátdé političtí vyzvali mne, abych jako nejstarší z nich 
pronesl dnes !lJIozdrav dru Kramáři. Abych ho osobně uvítal v 
našich "'doma, svohodného. Což činím tím, že prohlašuji 
bez není stran v národě českém, dll es je ce 1 Ý 
tl á roj e II a str a:n a, pokud jde 10 naši vedouCí myšlenku 
se všemi důsledky, 00 kterých memluvíme, ale na něž všichni my-
slíme. Ať lUŽ se k té formálně zřadíme jakkoli, buď jako 
jedna strana nebo stran, program je 'IJšem jasný a jediný; 
Ničím neohrozit heslo, které bylo: pomv:oláno 30. května 1917; 
'sjednorl:it se až do k'rajnosti publicisticky, aby národ ze všech 
svých nlOvin slyšel jediné slovlO ,a znamenal jeden směr; abychom 

se bránili prlOti pustošící tendenci českých Ziefní, 
být sVlObodné. 

Kdybych měl dar veliké výmluvnosti a k~yb y\.h IOsobní 
moc, jaké je potř,ebí, vyhlásil !bych plamennými sllOvy v tomto 
shromáždění sbratření všech členů nárlOda. Toto sbratření 

v nás, CÍtíme všichni: to je první jediný, veliký úsp,ech 
Bod ranami, při kterých od hlavy do paty 

nezllsialo na nás místa celého Inež zsinalost, našli jsme své 
bratrství, přissáli se ke své milované vlasti, podtili jsme silně 

nikdy pokrevenství ve všech čtyřech remích svých .a poznali 
i sHu sV'ou i historický okamžik: buď nyní, nebo !nikdy. 

Návrat dra Kramáře a vš'ech našich vězňů je snad vhodnolU 
chvílí, .abychom si to všechno řekli. Kdo poznal žalobu na dra 
Kramáře, také žaloby, na př. na naše redakční kolegy nebo 
na evang. bohoslovoe, cítil od té chvíle, 2íe všichni, celý Inárod, 
sedíme vedle dra Kramáře na lavici obžalovaných. Když zatím 
událostí světlOvé propustily nám poněkud svobodu slova, prvním 
naším s v ú bod II Ý m slovem budiž, že všichni zase, celý národ, 
našli se s dr:em Kramářem ce s tu do m fl, stojíme v 
šiku pod praporem jedné myšlenky. 

Tím pane dokrore Kramáři, tedy vítám, př·eju Vám 
a tak dále! 

1.. . " kteří § mečem v ruce De-
brecíně sesazovali rod h.,t",h'''r"llf', S 



na jeho uvítacím večeru na Žofíně dne 17. října 1917. 

Č. 286. ze dne 18. 1917.) 

"Velevážené dámy, velectění pánové! (')pravdu nenalézám slov, 
abych dovedl vyjádřiti všechno~ co cítím od prvého okamžiku, 
když zase jsem vstoupil na pfidu naší drahé královské Prahy. Jsa 

duše z celé ďuše všem, všem za to,· jak mné 
přivítali, a to, Jen pro mou osobu,jestli řeknu, že nejvíce' 
mne těší, Žie tak vWiKně a srdečně pozdravují nás všechny strany, 
které zde máme. Jestli zde dnes nemluvil zástupce soCiální de
mokracie, tu musím s vděčností vzpomenouti, že . byl to sociální 
demokrat~ který mne na peroně první iPozdravil a ruku mně stiskl 
ve jménu sodálně~demokratkkého voli!tstva mého okresu. (vý
borně. Potlesk.) 

Dov,olte, abych nejen jménem svým a myslím, že všichni, 
kteřizde Ijsou a kteří se mnou stejně snášeli, se stejnou muz.
nosU a odhodlaností dovolí, bych jménem jich všech poděkoval 
Vám za všecko poněvadž si nedovedu představiti, že 

vítali mne, poněvadž :jsem pevně !přesvědčen, že jste 
v rné osobě chtěli vítati všechnY$ kteří trpěli mužně a odhodlaně~ 

vzbudili úctu českým lidem. (Výborně. Potlesk.) 
Přiznávám s'e ,Cl zas'e myslím, že mluvím jménem všech; 

že mám opravdu hlubokou radost. My cítíme něco, co bylo 
tl aš! n ad:ě j i a v Ír:Ou .. (Výborně.) My cítÍlme, že nad veškerým 
stranictvím, nad vším tím~ co dříve otravovalo český život, 
se zvedá něco nového, velikého, ijedinocného. (Tak jest.) Mně 
$etdálo~ že 'V tom jásotu tisícfi, 'který. nás vítal, že slyšeli jsme 
výkřik radosti a naděje~ nejen že vítají toho, který se vra,d! 
ll: v1ě;zlení, že vítají něco viětšího, daleko větší;]1o, že vítají záři 
~ v o tJ o dy. (Bouřlivý potlesk) Já v tom jásoťu cítil ještě něco 
jiného. Pocit úlevy, vnitřního štěstí, "že jest konečně celémtu 
ftárodu jasno~ jakou cestou má jíti, že není žádného v,áhání více. 
iádné obavy~ žádného knčenÍ se - že všichni jdeme za jedním 
a všichni víme, že by byLo nejv,ětším zločinem na českém ná-
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rodu, kdybychom ve chvíli tak veliké ze strachu před nějakým 
pronásledováním vzdali se té cesty, kterou jsme jednou nastou~ 
pili. (Výborně, dlouhotrvající bouřlivý potlesk.) 

Ačkoli nám zapovídají a nedávají číst4 co Se píše jinde, my 
přece víme alespoň ze všech oficielních projevů, co roste 'V~e 
světě. cítíme, že roste nová veliká idea, jedna z největších, 
které lidstvo mělo: i d e a s vo bod y a seb e u rč e ní n á.., 
rod u. se zdá~ že tato idea bude jednou útěchou za všechna 
muka, za všechno trápení, které prožili národové. Že to bude ide-
álním zhojením všec~ těžkých ktv~r~ ~trpěla celá ~\'rol?,~' 
a a ze v tůlTI vSlcl1nl se n1nou sounlasltl, 
že by bylo zase největším hříchem české politiky, kdybychom my, 
kteří jsme první krváceli a trpěli za ideu smýšlení a svobodlYj 
víry, kdybychom ztráceli .v největším okamžiku ~vých dějin vím 
v veliké ideje, které dnes hýbou světem a které, doufám" 
jak jsem již praví!, budou ideálním ziskem, přes všechny 
útrapy bude míti lidstvo z hrozného krvácení, z hrozné války. 
(V}'borně. Potlesk.) 

Nám byla víra a nadlěje opravdovou útěchou v životě, kt,erý ne~ 
byl radostný, a všichni moji přátelé, a smím je nazývati 
teli, kteří .isme byli pohromadě ne sice dobrovolně, my 
- a všichni mně to, jak pravím, dosvědčí - pociťovali jako pa
prsek naděje, skutocně, ,jako něco zářivého, když slyšeli jSnfl.e 
po různu z Čech. že přestává ona mdloba, ve které jsme byli, 
Že český narod se pmbouzí a že český národ věří tak jako jsme 
věřili my a nikdy nepřestali věřiti a doufati. Zrovna tak~ jako v:! 
jste cítili, jakoby se vám kámen svalil se srdce, jakoby vámv,y. 
trysklo konečně. čeho 'byla plná duše, když promluvili opravdu 
ze srdoe a duše teského národa čeští spisovatelé.$ (výborně), tak 
my to cítili také jako velikou úlevu, poněvadž· vlastně strašné 
utrpení není strašné hmwou smrti, ale to nejstrašnější bylo 
by vědomí, že člověk trpěl nadarmo. (Bouřlivý potlesk.) Bohuďíky, 
těch strachu více není! 

Nál'Od nezmalomyslněl. Národ uk'átal se pevným a smělým, 
pevným v,elikou vírou ve svou budoucnost a pevným ve veliké 
ideály, kterým žil apr'O které trpěl, v ideál svobod;y a o':pra:vi~ 
dové demokracie. IVly jsme se naučili svobodu cleniti. Řekněme 
si to docela upřímně: My všichni mluvili o svobodě, ale trochu 
jako o prázdném, hezkém hesle, kterého jest potřebí k okrášleni 
řelČi, k uchváceníposluchačfi, kteří tomu ještě věří, ale na které 
se člověk díval s· jakousi skepsí. Naučili jsme se ceniti slovo 
svoboda. Ale jako radostné nebylo přebývání v žaláři, tož přeCe! 
člověk utěšil se jediným, že byio kdysi ještě hfiře! Moje žen~, která 
mi zaopatřovala lekturu, dala mi knihu "Mé žl,aláře" od italského 
básníka a carbonáře Silvia Pellico. Přiznám se@ že jsem to nedovedl 
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docísti do konce. Byl jsem !příliš rozechvěn, PQněvad'ž scháZlel 
ten klid, se kterým může člověk takovou knihu čísti. Ale řekl 
jsem si něco Jiného. Byli jsme nespravedliví 'k těm, kteří tciJě!il 
a u~íral~ z~ svohodu. Poněvadž se nám chvíli vedlo dosti obstojně, 
poneyadz Jsme tu svobodu měli, my jsme Isi jí zapomněli vá-
žiti a řeknu těžké obvinění proti sobě i d!ruhým, že jsme 
různé domácí spory a pTO různé jiné věci z,\pomína!i na 
z nejdftležitějších, nejváženějších záldiíostí každého oocanské~ 
ho života: na zajištění oocanské svobody. (Bouřlivý potlesk.) 

To veHká chyba, které jsme se dopustili. Já doufám, 
že sice nebude snad již toho třeba, aby se to tak zajišťovallo~i 
ale~e se vzpomene na jedno: že svoboda není jenom prázdným 
sIovem, nýbrž že jest to :z prvních statků, každého civiiisované~ 
lm n.ár?da a že jsme povinni pronášeti slovo to nejen jako frási', 
která ,okrašluje nějakou řoc" nýbrž že jest nám svoboda potřeb_ 
na Zl1Ov'na tak, jako jest nám zapotřebí čistého vzduchu, abychom 
žili a dýchali. (Výborně.) 

Pánové, my 1sme poznali, nejen co znamená svoboda pro 
ale jsme v době útisku, co znamená svoboda 

národ. (Bouřlivý potlesk.) 

ka,~ířské slovo, že nám trochu ta 
ji potřebovali. Ncšfast(:il 

nc!TOd, sesílí a vzroste, 
ten se nezíratí a žíti. 

A my 'V demokracii. Přiznám se 
jsem dnes ochoten ke svým hříchům se že v 

ohledu demokracie jsem se nezpronevěřil na tomto velikém lJostu-
l.ábu každéh:J státního života. byli de-

že, jak to 
jsme demokraticky 
nejsvětější odkaz naší 

z nejhlubšího přesvěď., 
jsme, abychom 

ve vítězství 

celou svou 
pmto, že jsme tím byli, neodstraší nás také žádný 

demokracie. Víme, že to 'není demokracie, která }est 
národa, naopak jest podmínkou jeho prospěchu a zda-

ru; nebezpečí jest demagogie a fantastické ponětí o svo-
bodě. (Výborně.) 

Toho se nebojíme, poněvadž dobře víme, co jest demokracie 
a jaká síla demokratické myšlenky na svém vlastním ,;árodě! 
Kdyby to nebyl celý národ u nás, kde bychom' již dávno bvli!, 
Kdo nás spasil? Ve všech dobách to byl náš n,ároe4 náš d'emokra"! 
tism: Když všechno se ztrácelo ~ kdo se zachoval, kdo byl ~ 

235· 

'jest po'd'kladem každého náro~a? Liď. Kdo !nám' dával sílu k nad!ě. 
jím, k bojům za největším cílem'. proti nepřátelům dalek? silně,h 
šÍm než víra v lidu? Kdo nám' dává sílu pflO ž,e md., 
žeme dělati politiku důstojnou svého národa, aniž bychom se 
musili obávati jakéhokoli pronásledování? Kdo n;ám dává tu víf'llt 
že mdžeme dělati !politikú 30. května? (Výborně!) Jenom 'to, 
že víme, že národ, který chce žíti; kde kaMý jednotlivec jestodu .. 
ševněn touhou, aby ten národ byl velký a silný, aby zaujfímal 
(Čestné m'ísto mezi !ostatními národy,zádný útisk nezničí, ž e 
bud e žít i a ž ,e řež i e vše ch y, k t re ří h IQ ch t 
II t i s k n ,o II ti. Výborně.) 

Řrekněme si tlO docela upřímně: Kdo přivodil veliký převrat v 
naší politi'oe? To nebyli jednotlivci. Nikomu neupírám zásluhu, vš'em 
bych radostí tiskl ruce, ale kdyby necítili, že každá .česká duše cítí 
jedno a totéž, ž·e řekl bych, jest taková jednotná vzácná jedno.., 
myslnost v celém českém národě, nikdo by se byl neodvážil k to~ 
mu, co· se u nás stalo, a stále bychom byli v politice váhání, 
kolísání a strachu. Ta víra v český lid přivedla nás na ty cesty" 
které, jak doufám, jsou pravé a \povedou nás k cíli. (vý
borně.) 

Ale ovšem tak laskaví 
a hodní, že jste a dali mně na 
j'evlO tak nehněvejte se na 
mne, Prosím vás o jedno: Ne., 
buďme ve veliké veliké chvíli jednotné české 

malichernými. \Tšechno, abychom zase 
ve starých malichernostech. (Bouřlivý potlesk.) 

Nikdo tolik neuškodil českému národu, jako on sám svým 
neuměním zaříditi si vlastní život. (Výborně. Potlesk.) Není 
to nic platno! Chceme-li veHké, inesmíme býti malými ve sv~m 
vlastním národním životě. 

chceme tvořiti veliké. Chceme celému světu 
že opravdu zasluhujeme svobody, že 
život a neklameme se, nadšením dá se 
Nadšení a víra jsou oprav-du proutky, které 
a ukazují mnohé a mnohé 'poklady, ale k docílení velikostí jest po~ 
třebí práoe, oduševněné důvěrou v budoucnost nároďa, 
ale zase jenom práce. Myslím, že jest naší povinností, .povinností 
všech, abychom uspořádali své vnitřní poměry takovým způso
bem, abychom k práci o společném a velikém díle všech
ny, kdož pracovati dovedou, ať :mají na $obě poceť. té neb oné 
strany. (Výborně a dlouhotrvající potlesk.) 

Ať nehněvají se na mne moji přátelé se strany svob>oúoiU)'lslné. 
Já 'isem se v žaláři ~)oněkud - dovolte ten výraz nemožný -
"odstrannH". Ne žie bych přestal milovati stranu, v které Jsem 
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vyrostl. rte jsem nevděčným, ani nevěrným, ale přece jsem jenom 
cítil, že jsme dříve všichni bez rozdílu, žádného nevyjímám,. 
viděli bohužel velmi často, to prvé primum ve straně a že jsme 
zapomínali, že pro každého českého [politika má býti primum ne~ 
cessarium národ a jeho prospěch a teprve v druhé řadě strana 
a všechno iostatnÍ. (Bouřlivý potlesk.) A jestli jsem měl v těžkých 
chvílích jednu touhu, jedno přání a jeden pevný úmysl, byl to: 
aŽ se vrátím, věnovati všechny své síly tomu, aby ch o m II s:p o-
řád a 1 i tl V é v nit ř n í p o mě r abychom si mohli stisknouti 
ruce druh druhu, ať náležíme té neb oné straně, poněvadž 
chceme jediné veliké dobro svého národa! Abychom se sešli 
všichni, kteří patříme k sobě svým přesvědčením, svými ,pro., 
gramy .a abychom i kteří se různíme, poněvadž zůstanou v 
každém národě strany následkem jeho sociálního roz..; 
vrstvení, abychom i s těmi ostatními dovedli pracovati za jedi
ným velikým cílem, za velikou budoucnost českého národa. (Hluč
ný souhlas a potlesk.) 

Vaše láska jest hřivnou, které si musím6 
kterou -nesmíme toztratW nadarmo. 

největší nevděčností. Byl jsem 
tím, co mně pánové z druhé strany, že mne 
Dovedu si toho ivážiti a tzde vámi v té pro mne 

chvíli vám dávám který mohu dáti, že 
kterou jste jenom v jedné věci, 
v C:echách pracovati spolocně všichni, kteří 

k .sobě patříme, abychom se Všichni mohli spojiti v jedné veliké 
iásce, v nekonečně obětovné, v lásce k svému národu, k jeho ve
liké budoucnosti. (Výborně! Neutuchající potlesk.) 

Pevně (Věřím a doufám v idobrého genia českého národa,že 
'lás naučí jak to vyfuduje veliká chvíle. Ale neod
kládejme to! Musí to býti brzo a to proto, poněvadž musíme 
světu že jsme skutocně svobody hodni, a to můžeme 
dokázati jenom tehdy, že idea svobody asebeufČeni národil svě
řena národu ukázněnému, národu vnitřně zdravému, znamená ;sku
tocně veliký pokrok ~idstva, že znamená aspoň částečné yyplnění 
těch velikých ideálu, které mají ti, kteří sice p'láčou nad Hm, cO' 
lidstvo musí snášeti, ale neztratili \fl.aději v .něco lepšího, vide .. 
ální lepší budoucnost lidstva po té 'krvavé lázni. JBouřlivý ,potlesk.) 

Věřím a doufám!· Malou opravu si dovolím na to, co řeki 
dr. Herben. Já jsem se směl plOdívati na Prahu, ale na nádraží. 
Směl jsem s,e ipodívati .na Prahu, když nás s přítelem drem. 
Scheinerem odváděli db Vídně, když jsme přejížděli přes želeZf-l 
ničuí most státní dráhy. A to jest okamžik nezapomenutelný. Já jsem 
viděl 1l;:rásný nádherný obraz v mlze !královských Hradcan. Lou~ 
'čil Jsem se s nímb snad' (jsem nev,ěďěJ, jestli jej ještě jedn.ou u,'vi., 
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dím. Odpusťte tu .osobní vZpomínk~ kterou řeknu: Loučil jsem 
se s domovem, kde byiamoje žena, která neměla tušení, že mne 
odvážejí do Vídně. Nesměl Jsem jí to ani říci. (Hluh0ké pohnuti,) 
Já jsem se díval na Hrad2:any a ty mně zůstaly symbolem Lvíry 
a naděje, a:! se děje co chce. 

Já nepřestal doufati ani ve chvíli nejhorší a když jsem včera 
po dvou a pill roce zase šel po nábřeží a viděl zlatě sIuncěm ozá ... 
řené naše královské Hradčany, tak krásné, tak jediné a když jsem 
vzpomněl na to dusivé teskno,.které bylo, když nás odváželi d9 
Vídně, a vzpomněl jsem si na ten jásot, kterým jsem byl přivítán, 
naplnilo se mi srdce nadějí1 která, doufám, nezklame. Já věřím a 
doufám, Že ta naše královská nádherná Praha setře se sebe rmut 
a prach, kterým ji zaházeli, že .opět zazáří ve své kráse a mid!
heře, že zazáří ve svém majestátu metropole celéhonárod1a 
českoslon:nského, (Výborně. Bouřlivý potlesk.) národa šťastného 
svým spojením, šťastného možností žíti, poněvadž .,svobodný ná
rodní život netouží po ničem jiném, než aby nebyl mezi posledními, 
velikými národy, kteří bojují za ideu svobody a opravdové spra
vedlivé demokracie. (Výborně. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk.) 



Promoční projev dr. Al. Rašínae 
(Prosloven dne 22. září 1917.) 

<.Národ" číslo 26, ze dne 27. září 1917.) 

Valše Magnififioend., (p'riosím, abyste přijal můj vřelý dík 
za toto nlO",é povýšení na ;doktora staroslavné naší uiniversiíy, jež 
žila IOd svého' zallOžení s naším [I1árodem, zkvétala a rlOstla .za 
jehlo šťastných dob, pokl!esala v dob;ich jeho úpadku. 

Oclý národ vzhlíží k ní jako k s ym'ho lu svého kulturního! roz
vlOje dobře věda, že nepřátelé nez~olaji vzd~laný a se'~evě~orn:Ý 
náf!O!d. Chápe proto, že v každém utoku na jehlO rIOZVlO] neJpr\lle 
útočeno 'hyló na podlomení kulturních jehlO institucí, od svoboldJ,. 
ného tisku až po školství národní a vysoké. 

V ážii jsem si vždy vysooe hodnosti udělené mi! tlOuto univer
sitou a nebylo mojí vinou, ~e po třetí jí na'hývám~ K .úctě ,[k:~ 
právu a spr.avedlnosti j~lm z~kl~dům státu by!)s!e:n veden ~vy'~1 
učit,eli na tlomto vyslOkem uoem a nezpronevenI Jsem ,.se JeJ1iC~,' 
naukám tím když praooval jsem plrio nezadatelná práva to-
hote ' nikdo nemohl zriušiti~ naopalc :rádi je uznávaI,L 

PraXJe žh7!otnÍ !bývá však j~ná, nd vzneš·ené thieorie hlásané 
v t.ěchto síních. Psa;ného práva užívá se často, aby zakryto !bylo 
bezpráví. Stál'e' v Hdské"hisiorii lopakJují [se doby, kdy mocní 
tohoto sv.ěta oddávají se illusím, líe popravami, lžaláři 
apers1ekuoemi ubíti lze hluboko za~c:řien~né idee nárc:.dů~ že~rub~ 
síla zvítězí nad v V~dl narod zabezpeoem ode sve 
budoucnosti. 

V takových dlohách mimo oficidní výchoVlu čítankami~ novi
o,dmítáním odkazU vznikají také tendenční procesy, při 

není účelem konati spravedlnost, nýbrž pusobíH odstrašo~ 
váním na srdce občanů, aby IPlenáviděli oběti, ctili a milovlal~ 
vyk!onavateIe této sp'raViedln~sti, vzdávali s~e sv1c.~ i~ie!·vp . . :' 

Oltáře rozvážné bohyne spravedlnost! a Je]! knezl ne hodl 
se k t,ěmto úkolům' . Nové oltář,e se staví a p,eč1ivě vybírají se 
km.ěží k této práci bez .ohledu na zálwny, jež n,eslOU krásné jméno 
základních zálmnů státních. 
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Všichni, kdož vychováni byli v přísné v:ědě ;právní, s uzasem 
diívají se na 1..0, iCO jmenuje se právem, spravedlnosti, srdce lbázH
'vých se chvějí, ale srdce s,ehevědomých mužů se zatvrzují, 
mstolU a množí s·e řady tě,ch, kdož plně s'e oddávají službám !p'fO
následovaný·ch icLeí,odhaZJujíoe ohledy na osobní svoje prospěchy, 
a z pers'ekuoe vychází jako vítěz n<lYd hrubou mocí idea. 

Přes tyto historické zkrUšenosti vraoejí se stlHe mocní tohoto 
sV'ěta k těmto nemožným metlOdám zápasů ,s ideami. jím nepiO-
h<odlnými. " 

Moj,e ztráta hodnosti doktorské hyla výsl,edkem této po'chy
bené mret·ody. Až bude veřejnosti přístupný rozsudek, uvidí :se, 
že před sOlUdem Viojenským ,nestály \osoby, nýbrž dva největšJ 
ideály oeského národa: prá~o na státní samostatnost a slovan
stvL Z. důvodů, počínajících IOd kníŽiet'e V ádava svatého',pozná 
Oe&ký národ, ž'e na lavici ,obžallOvaných zas1edl by .otec náwda 
Fr,antišek Palacký za Ideu státu rakouského a Doslov, dr. Rieger 
za Moskevsko!u pouť a MemlOrandum Napoleouovi, Karel Havlíček 
za články Vle SlovanlU, Jan Kollár za 'Snahy 10 vzájremnost slovan. 
skolU, zkrátka všichni miláčkové národa naš,eho, kteří ze srdce 
mlU mluvili k srdci. Vyhnuli se tlOmu jlen tím, že umřeli idříV'e, 
než zaháj1en byl podnik dokázati, že to, :00' oeský národ (chce, 
po čem touží, k čemu úsil:ovně pmcuje, není výsledkem chvilkové 
a~~ta;e dnle~ka, kt,~rolU lze po?vázat!, :nýbr~ výsledkem myšleni, 
clt,em a prace oelych generaCI, myslren!mvym 
škh mužC1 českého národa. 

M v můžeme 'býti verni tornu <lY jlen za věrno's't m~eme 
býti trutáni. 

Až historie vezme do ruky tento rozsudek, najde v 
jehlO rozsáhlých důvodech důkaz, že pohrůžkou tréstu smrti bylo 
žádáno IOd nás a ,celého českého národa, aby zapřel celou svoji 
historii, aby v~dal se svýc'h práv, aby odřekl se slavného imyšlen
klového odkazu všech svých největšíCh a od kteří 
seděli na lavici obžalovaných, žádáno, aby vykbupHiživot 
zraddu ideálů svého národa. 

PrlO doktora naší staroslavné české il1!nivrersity jeV'olba snadná: 
nemůže vykuplOvati život, nechce-li způsobiti 'hanbu naší alma 
mater. 

Vz,kní pánové! Dovolte, abych při této slavné příležitosti 
poděkov.al jednomu muži, který na dzí půdě svojí velkolepou 
obhajovací řečí rozšířil slávu tohoto vysokého učení, svémupřítelli 
dm KarnerlOvi. Věděl, ~e nezmění ničeho na konečném výsledku 
diktovaném poměry, ale probudí-li se jednou svědomí kněží tét~ 
sr-r.a'lt'lBdlnosti, bude jim zníti v duších jeho 'řeč, pro niž měli 1en 
sl.ova neobmezeného dbdivu. Hodnosti doktorské mně nlOvě pro-
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p:ůjčeu{; potřebuji k výklOnu svého povolání, k advokacii. Konám 
jen svou povinnost, děkuji-li zde veřejně svému 'Obětavému sub'· 
sUutovi, dru Přemyslu šámalovi, za obzvláštní péči, se kterou 
hleděl za-chrániti v mé kanoeláři, 00 bylo možno, aby ztrosko
tání nebylo úplné. Péče a oddanost jeho nemá příkladu. Ty byly 
pievnou oporou pro moji drahou ženu a drahé děti, a jsou zá
kladem pro znovuvybudování mé existence. Nechť přijme můj 
l1ejvřiťlejší dík. 

Vám všem, vzácné dámy a pánové, kteří přišli jste sem dnes, 
srdečně děkuji. Neberu Vaši přítomnost za projev sympatií k mé 
osobě, nýbrž k myšlence, za niž všichni zápasíme věrni ideálům 
nejl,epších mužli svého národa, věrni až k smrti. 

Dr. I. SCHEINER: 

tělesné výchovy v budoucnosti 
a Sokolstvo. 

Listy cls, 296. ze dne 27. října 19í7.) 

Hrozné, nedozírné škody, způsobené válkou na všecQ. stat
cích lidových, jež nahražovati bude krušným úkolem dlouhých 
v,ěků příštích, nejjtíže doléhají na lidstvo sam'O, na fysickqU; 
podstatu jeho, která v zápasech těch a bědách jest otřesena! 
měrou nejsvrchovanější, životy ceiých vrstev~ ba i národů ohro
žující. ZmrzalŽení, znetv'Oření, ,otrava ~ organismu, vysílení a du
ševní ;rozvrácení tiskne již dnešní generaci hJ:1Otivý 
se neshladí ani vymřením ale přenášeti se bude 
ně na další pClkolení se které tvořiti 
budou na dlouhou dobu temné stopy dnešního šíleného zá .. 

ani 

jichž řaďy s'e 
ohr~mntm v pr?centem:. 
dvore clsarskel1}, 

, že koncem 
těchto ubožák6 nad 
Odpovídá-li cif~a ta 

jest to příš,erná !perspektiva Ido budoucnosti. 
Nemá-li dojíti na úplnou tkátu. několika příštích pokolenf~ 

bude z apotřebí vyvinutí největší 'energie, plánovité ,práce a nej'
rozsáhlejších priostředků, aby rozkladný proces ten byl zastav'en 
a lidstvo vráceno v koleje zdravého výv:oje pozvolu)''ffi o'dvrácením 
nákaz)', ozdravěním všeho organismu ;il l1ahražováním úbytka 
sil dlouhým válčením zničených. Běda národu, jenž se na této 
cestě opozdí! NeudržÍ' krok s !Ostatními a vyd:án btide všem ne
bezp~ím, jež stíhají opoiiděnéh'O. 
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Námd náš, jenž v těchto útrapách vál,ečných poměrně značně 
byl postižen, jehož mladá generac/e, 'ba i mužstvo. vyspělé uzasně 
jsou vybíjeny a krutostmi války ochromeny, musí nezbytně -
má-li se v 'budoucí všeobecné soutěži uhájit - veškeré úsilí věno
vati pronikavé práci na odvrácení áhuby a na Zláchranu svoji 
výchovo!li zdatného pokolení. Eugenice otvírá se tu obrovské, 
dnes ovšem vypráhlé, požárem vále:ným vyp,álené pole, nesnadný 
úkol zachycení zdravého fysického jádra zbylého Udu a vypěstění 
jeho pro další zdárný život. . 
/ Snaha ta nesm( přestati na' dosav,adním zpťtsohu a institu!

clch,ona musí zabrati bez výminky všechno dorustaiící a vyrťtstajíící 
plémě až v plná mužná leta, aby celý vzrÍ:!sta! promyš!le., 
ným, lliželným, cHe vědomým vývojem, :uspťtsoben pro velké 
těžké úkoly dob příštích, Pro úkoly ty nevystocÍ však ani hesla 
a záměry eugeniky. Bylo by svrchovaným, nebez'pečným omy
l:m, dor:mív~ti se, že odstraněním militarismu - jež jest předním 
dem mlrovym - ubude starostí o bezpe:í státu a národa, že tím 
potbude významu svého úsilná snaha o tělesnou zdatnost a bran
nost národa. -_. ,Pravý toho opak! 

A!1Í nejlepším mírem, ani nejpJevnějšími zákony mezinárodními 
nelze odkliditi přirozenou řevnivost a soupeřství mezi národy, jež 
živeny touhou po odvetě a pomstě, vzníceným národním sebevědo
mtm k svrchovanému kultu národnosti vyštvaným, puditi bude 
i na dále jednotlivé národy k docílení nejvyšší zdatn:)sti a bra!11i~ 

aby i bez vojenské přípravy .a militaristické techniky 
v danou hodinu "jako jeden 'muž" a pustiti se v 
na odboj neb čtete-li německé liSl\', věn,:\'ané 

lidu, vyCítíte z nich jednomyslný vášnivý příkaz všemu národu 
německému: odchovati nové pokolení v spartáns~~ tuhosti" skrom
nlosití a kázni k a 3vrchovane orannmn ce'éhc 

Nemectví - a jak Němce 
a prostředky, aby :příkazu tomu 
nezůstávají ovšem bez úh:asu v tá-

borech lord Bercsrourd podobným 
A'bbnli a nelze 
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V tom 'každá sentimentalita, každá slabost ustoupiti musí stranou" 
bude nutno s vědomím kone:ného cíle přistoupiti k vážnému 
řešení příští výchovy tělesné, jež má nánod obroditi a zabezpe., 
čiti další jeho dustojné žití. 

. Na to nestocÍ dnešní scholastická výchova těl~sná, pravý to 
paskvil na to, ii5eho k náležitému vývoji národa jest zapotřebí. 
Ona musí hýti nahražena obsáhlou, soustavnou prací, na níž 
úel~ý národ se musí .;účastniti, jež upevněna v zákony a uvedena 
v soulad s výchovou mravní vyhověti má požadavkum veškerého 
žití národního. Bude nutno zbudovati y prvé řadě instituce pro 
studium a řešení otázek tělovýchovných, Pf{) výchovu řádných, 
vzdělaných si! u~itelských, upraviti osnovy školské s náležitým 
zřetelem na rovnováhu výchovy tělesné a duchovní a sociální po-
hdavky práce tělesné. . 

Dosavadní tkušenosti doma i v cizině získané potvrzují však, 
že 'k docílení takovéto všenárodní lobroďynestačí škola s obme .. 
zenými prostředky svými, že tomu na pomoc přispěti musi 
ostatní ,instituce, jež převezmou další zdokonalování a pěstění 
dorostu až do věku mužného, aby jej předaly společnosti ia ye

reJnemu životu Jako zdravé, krásné, ušlechtHé a silné ,pokoh:ní, 
k plnění velkých svých povinností k vlasti a lidstvu veskrze zpil-
sobilé. . 

zejména 
iak zkušenosti 
lidovou a v ·ůtužení a 

Sokolstvo ~eské 

Dnešní 
kolstvo 

budou tu spolky tělocvičné, které 
a rozsáhlými, vydatnými prostředky, 

v.ěcí oddaných pracovníkťt mohou -
nejpronikavěji ve výchovu 

si! národních. 

let dokázalo, co dovede 
nadšená a neutuchaiící práde 
ono tvořilo až dosud jen 'ne,pa

předsudky. 

sobě uci
do ci-

Sokolstvo, majíc bohaté 
hluboký mravní pod

derúokratickÝmi a 
bez rozdílu, jest' 
v koleje zdravého 



silný !Oddaností a nadšením svého mužstva, a v,ědomím· vzneše
ného svého poslání. Vycházejíc Z lidu, Znajíc jeho vlastnosti, 
schopnosti a tužby, mMe Sokolstvo nejvydatněji přispěti k jeho 
záchraně a br'Zkému ozdravění tělesné a mravní Jeho podstaty. 
Kdož by nechtělplOdati j,emu ruku pomocnou a společně s ním 
praoovati na stavbě chrámu Svobody a Velkosti národa? 

KAMIL KROFTA; 

Naučení dějin .. ' 
(. Východ" č. 18. ze dne 29. června 1918.) 

V uplynulých dnech vzpomínali jsme dVlOjího výročí nejosud" 
n-ějšich IUdálostí našÍch dějin, vyhození místodržících okny krá
lovského hradu na Hradčan,ech 23. května 1618 a staroměstské 
popravy z 21. oervna 1621. Událo5tmÍ těmi vyznačen jest začátek II 
konec nešťastného zápasu, podstoupili naši předkové s _ 
za svobodu svého nábož,enského přesvědčení. Tři století, jrež uply
nula od těch dob, ,odcizila sice většinu ,národa nábož~nský:m ideá
lům, za něž lOni boj naiživot a na !ale i dnes, a 
zvláště dnes cítíme a -chápeme vielikost a mravní sHu jejich 'Od\
hodlání, a jakko!ivstrašlivé náslledky jeji,ch porážky pociťujeme 
dnes více než kdy jindy, renemohÍi jednati jinak, ,lže 
plnili netoliko příkaz národní a hrdosti, nýbrž i žiVlOtníhb 
prospěchu národního, když se f.Ozhodli sletřásH rámě se svých 
šíjí jho duchovního otroctví ,a vybudovati sVlému národu svobodu 
mravního a duševního sleheuroenL O tom, 2ída boj, K d'án 
byl p'ove I defel1'estrací pražskou, by! začat v pravý čas, zďa hyl 
náležitě připraven, moudře a rázuě v,edlen, zda v:11doové odboj
ných stavu m,ěli dosti potřebné schoprnosti, síly a obětaV1Ostii k to
mlUto boji, možno zajisté pochybovati, Iba dlužno přiznati, že 
na žádnoiu z t,ěch'to otázek nelze, bo,hureI, dáti bez výhrady od
pOVlěď 'kladnou. A ,pře'Oe je jisto, Ž!e svými kořeny, sv;ou podstatou 
i svým cílem boj podniknutý tehdy stavy českými byl bojem 
opravdu ná,rod1ním. A jestliŽ!e ta část stavu, která se od iOhromnré 
V1ětšiny národa lišila sV)JmnÍ'ib>orenským p,řesvědoonim, stavěla se 
v hoji tom poroti svým krajanům, bylo jistě svatou povinnosti 
všech osfatnkh,aby boj začatý, třeha proti jejich př,ání, podpo
rovali ze všech sil a přičiňovali se tak o jeho šťastný výsledek. 
Této pravdy nepochopili bohu rel všichni a hyl me2'Ji nimi i slavný 
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Karel ze Ž'er()tína. Kdežto deset let před tím neváhal postaviti 
se v čelo odboje proti ds. Rudolfovi, který sotva byl více odů
vodněn a oprávněn a sotva lépe připraven než povstání stavů óe
ských z roku 1618, t,entokráte nejen nepřidal se k povstání, nýbrž 
přímo ma~il snahu stava, óes~~:l:, získat~ p~o spole~~ou, v~c ~ora
vany. Zahm, co čechove svadeh krvave bitVy s vladmml vOJsky, 
Žerotín zachuvával nejpřátelštější styky s dvorem vídeňským a 
svým mocným vlivem udržoval Moravu v j'eho poslušnosti. Na 
konec sioe přinzené cítění Moravanů zvítězilo nad podivnou p.oli
ticko,t! moudrostí Žerotín'ovou, Morava s nadšením přidala se k Če
chům, ale těžká škoda, způsobená óeské věd jejím dřívějším otá
lením, nedala s'e již napraviti. ž,erotín sám setrval ovšem ma 
svém stanovisku. V zápas,e, jímž se rozhodovalo takřka o živ,Cl
jeho národa, nedal svých vzácných schopnosti, své veliké zkuše
nosti politické a neobyčejné vážnosti, jíž požíval u svých krajanů, 
do služeb strany, s kterou spojovalo jej stejné přesvědčení nábo
ienskié, národnostní i politkké, nýbrž setrval po boku těch, je
jichž vítězství znamenalo zmar všech ideálů jeho národa, ff'ho 
hmotnou i mravní zkázu. Toto chování Žerotínovo bývalo vele
beno jal00 důkaz obzvláštní politkké pr:JZÍravosti a rozvahy, ale 
jistě neprávem. Neboť není puchyby, že veliký Moravan tímto 
svým chováním sice mnoho zkazil, ,ale nic nezachrániL Osobní 
a namnoze jen dočasné výhody, které zjednal svými pHmluvam~ 
jedno tlivoům , pro celek národní byly bez významiu. Na konec 
Žerotín sá!m odešel do ciziny, poněvadiž v porobené vlasti nebylo 
proň m.Ísta. A jak G něm soudili ti, k nimž hy se byl přid!a! 
proti svému náifodu, ukazuje nám svědectví jesuity Balbína, který 
., něm píše: 

"Karel Zíe Žerotína, člověk kacířský, od mnohých moudrých 
a katolických mužů, dobře znalých všeho, co se tehdy dělo, jest 
obviň,ován netoliko z nespolehlivosti, nýbrž ze zrady. Neboť brzy 
jako přítel radil se s českými stavy, brzy (lznamoval !CÍsaři, .co 
zvěděl od stavů ... Usiloval jien o to, jak by se povznesla svou 
vážnost rozmnožil, třeba záhubou jiných. Naděje, že dosáhne 
důstojnosti tajného rady dsařského, po níž t.oužil, přemohla 
v něm všechen cit přátelství i samo kacířství. To jsem jako jinoch 
slýchal od mužů vzilešených, kaJwlických, moudrých a dvora CÍsař
ského dobře znalých." 

Tento strašný a jistě nesp1ravedlivý soud Balbínův o Žerotí
novi, který je patrně ohlasem smýšlení dvorských kruhů o něm, 
týchž kruhů, k nimž za povstání přHnul, odloučív se od svých 
kr,ajanů a sio,uvércú, vyjadřuj1e nejlépe tragiku nešťastné politiky 
žerotínovy. J.eho oS1.!dem dávají dějiny svrchovaně výmluvné na
uÓEnÍ všem, kdo vechvílkh rozhodného záp,asu ať z přílišné 
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dtlvěry ve SVOIU vlastní, dc'mnHe hlubší moudrost či z důvoď'fi 
jiných staví se proti nepochybné vůli národnír;::; svou 
odchylnou osobní pCllitikou >oslabují jeho bojovnou sílu a v ne
příteli vzbuzují pochybnost o pevnosti jeho 'Odhodlání. loni za
jisté mnoho mohou zkaziti, ale nic zachrániti. A na konec od
vrátí se od nich 'Obě strany s nechutí a pohrdáním. 



Dr. ANT. HA]N: 

o poslance. 
Několik poznámfk. 

("Národní Listy" čís. 337. ze dne 8. prosince 1917.) 

(Místo válečnou censurou škrtnuté podává se hned za článkem.) 

O nedbalosti českých poslanců řekl jsem již sy:é slovíčko 
v "Neodvislosti" hned tenkráte, když "otázka" stala se aktuální. 
Mezi jiným napsal jsem také tuto řečnkk·)u otázku: "část po
slanouv, ovš'em menšina - jest krajně svědomitou, jakoby chtěla 
vynahraditi, CIO většina zanledbává; tato menšina je na místě 
vytrval,e; sleduje, bdí, Jedná, mluví; nevyjde ani z duševního na
pětí a rozrušení, zvláště když cítí výčitky i za svědomí nedbalé 
Viětši I1Y, jež j'est sama při tom Z!cela klidna a ?p'okoj,ena. Zda ll1ám 
nepřipomíná .takovýto poměr obou těch poslaneckých skupin ony 
situa'oe na ruské frontě, kdy oelé ruské oddíly, ať z přesvědčení, 
<lť z nestat'ečnosti se vzdávaly, aby zbylé oddíly právě pro svou 
věmost a neohrro:benost byly vydávány tím jistějšímu nebezpečí 
smrti ?" 

Zatím :z;dá se duševní břímě svědomité menšiny jleště větší 
nežli jsem tenkrát,e sám mohl tušiti, neboť CiO nedbalí poslanci 
zaJC'hrovávaIi naproti oelé kaJmp<tni Inrespokojeuosti a protestův aspoň 
na yeu1ek úplný klid, dtil se jí za I!1lě dotoen a vzal pocit IUrážky 
z ní naseble posl. dr. Zahradník, patřící ke s v édo 'll i t té menšině 
a dal svů.j mandát k disposici - lila štěstí ovšem zatím jen 
vol1ebnÍmru výboru svého okr'esu. A tak nedbalá část poslanců 
zdá se býti zabezpeč,ena všestmnulě; ať se bOluří proti nim ,sebe 
\víiCie a sebe spravedlivěji, nebudou to oni, k'teří proto budou 
dávati mandátyVloličstVlu k disposici, nýbrž jednotlivci ze svědlo
mité menšiny, kteří dobwvohuě budou se za ně v.rhati v 'Oběť 
vln.ám rozbolUřené hladiny .. .. 

PosL dr. Zahradník jedním svým vereJnym vystoupením (v 
"N ár. P,oliticeH

) vyvolal další vážnou otázku: Zda a Pokud' je 

známo, 2íe poslanec věnuje velkou část svého času, své pilnosti 
i své energíé k ,obstarávání nepoliti;ckých záležitostí svého okreslU 
a svých voličův; a přemnohé z těch záležitostí jsou při tom nejen 
prostě nepoliHcké, jsou dokonce zcela soukromé a osobní. A bylo 
vyřknuto ihned populární slovo s jistou porcí pohrdání: AgentstvL 

To je otáz'ii:a 'Vskutku vážná, aniž však se zďá býti specificky 
českou; vím .aspJň, že si na toto zkomplikování poslanecké čin
nosti stěžovali púzorovatelé i v jiných státech, neboť i tam stalo 
se zřejmým, že zlkomp·likování tú bývá zpravidla totožným se zmen
šením poslanmvy váhy a s podlamováním jeho politického zá
kladu; . jako poslanec jsem 'o túm i mluvil jednou v plenu sně
mroynÍm. 

Jak zde postupovati, abychom "problém" dobře i spravedlivě 
rozřdili? . 

Vídteňská ministerská byrokracie - podle přísloví: Jaký pán, 
taký krám - uvykla si P' á n s ké m u nazírání na nás Čechy 
i pán s k é m u jednání s námi - s jedním každým, ať s osohou 
fyskikou,ať právní, ať s obcí, ať s .okresem, ať s celou zemÍ. 
Při tom lani naši zástupci \uedali s'e proniknouti až do I'illo'rku 
<motU nejpr.ostší zkušeností, nad slunce jasněfší, (Zabaveno.) A L 
odtud ta strašná zvráoenost: Vídeň, která je odkázána na naše 
daně, na naš,e bohatství atd., je nám Ip á 'll e m a nlekoná 'llikďy 
vůči nám svou povinnost, nýbrž vžďycky prokazuje jen milost, 
kdykoli z nebetyčných hromad na š ic h p1en,ěz má nám "uštědřiti" 
nějakou k')runku, a my SV)'111 vlastním !Chováním pi ř i s v ě cl č u-
j le m e, že běží <O akt milosti a nikoliv 'O naše lyrávo ao povinnost 
státu. A proto při t a k o v é t o psychiologíi "age.ntství" naškh 
poslanců je tak odio3ní u uvědomělejších našich poznrovate1ův a 
pr·oto také má v sobě možnost újmy pm prest.ýž p:oslanedký 
i možnost p'ů 1 i t i c k té škody pro celek. 

Sotva chybím, budu-li tat'O poz:orování generaHs,ovati; Jsou 
poslanoi, kteří buď že nemají dostatečných politiCkých vědomostí 
nebo d'osta'tečné k tomu náklonnosti (musí býti oboje), nejsou 
politicky vůbe·c činní, za to však, zvyklí činnosti a chtějíoe býti 
.wspol1 nějak oddávají se zrovna soustaV1ně, při tom druh!dy 
zrovna nadšeně poslaneckému "agentsi:ví". Takoví poslanci jsou 
poslanci národa už jen při výminkách hlasování, pravidlem však 
jsou již jen poslanci svého okr'esu a svých \'ioHou\'. Obě strany 
tak Si,bě při tom zvykly, 2íe \'ioHčstvo ničeho jÍirLéihiO na !Svém 
pDsiam:i nechoe, .a puslam!ec ke všemlu ostatnímu je lhostejný. 
Nechává vč d {) mě a rá d dělati po 1 i ti klU druhým svým ko
legťtm .... 



Nwproti tomu jsou poslanci, kteří věnovali se uvědoměle ;& 

plně jen opravdové politice; jakoby ztratili vědomí, že ma)! SVll] 

vol:ební okres ;a své voličstvo, jSClU cele ponořeni ve svou práci 
:) c to 10 n á rod n í ch věcech politických. A voličstvo? Respektuje 
:0; nepřekáží jim a varuje sle úzkJsmvě sváděti je s nastoupe
rrfnch oest žádostmi privátními neho lokálními a raději se obrátí, 
cítí-li takovou potřebú, na jiného poslanoe, 10 němž VÍ, že se 
takovými věcmi rád obírá. A Qpětně obě ty strany tak sobě při
vykly, že čím jsou ti pQslanci-politikové známějšími a proslulej
šími, tím jsou~ hrdější na ně j'e.jich okresy ,a tím větší mají k nim 
šetrnost; takoví plOslanci stávají se na konec inú..:ními od všeli~ 
l{ého agentství, ale iod p'Úuhých pokusův 10 ně se strany volič
c;tva. Je tu dQkonalá harmonie vyššího cháp'ání úkolu ~ poslání 
poslancova se strany i plOslance i. voličstva. 

Krátoc po svém zvolení za poslanoe (roku 1907) ve veliké 
schŮZÍ voličstva ve Dvoře Králové n. L., na niž sjeH se 
zást:uplCi i 'Ostatních měst i stran volební skupiny, takto jsem naši 
otázku rozřešil: "Každý poslanec jest přecllevším poslancem !pro 
celý národ, ale i jeho volební okres má pdVCl činiti na něj své 
zvláštní nároky ve svém zájmu vlastním: Dovolte mně, abych 
zde naznačil své stanovisklO: Znám poměry ol'éresru již dávno a 
:> podrobnostech nabudu info~mad co nejdříve - ze svého vlast
ního počinu. Tam, kde se bude j,ednati 10 odčinění spáchané 
web o vymožení zadržovaného práva ať pro jednotlivce, ať pro 
stavy, ať pro města - tam hudu inte,venovati bez váhání! Za 
to očekávám a netřeba snad ani, abych to zdejšímu statečnému 
voličstVlll výslovně připomínal - že nebudete chtíti svého poslance 
uváděti dio choullOstiv,ého post<i\'1ení, kde by měl předstupovati 
př!ed . úřady .a vl.ádu jak(J. pr'Osebník, žádajíd 10 nějakou milost 
(Souhlas); takové voličstvo podrývá půdu !Svému vlastnímu po
slanci. Právo nade vše; .proti \křivdě a bezpráví čelem mužně 
v před; žádné dOŽJebrávání!" (Potlesk.) 

Toto tehdejší mé řešení má pro sebe předno,st jedn'Úduchostí. 
Pamatuji se d:obř~e, že jsem se snažil pevně je provozovati 'v praxi 
Dále se piamatuji, že V druhém roce jeden ministr učinil soukromě 
p1oznámklu, že prý poslanci skuptnky naší strany, kteří se celkem 
drželi stejného řešení, posud s'e v kwn'ce1ářích neukázali, 
aby mu poskytli příležitosti k nějakým službičkám -- ~ 

Teoretické řesenÍ bude vyžadovati i svou praxi, a teprve oboji 
dohl\)mady dá za delší dobu t. a cl i oe i podstatně jinou o posla
JN::cké 'nežli je hadioe dndnÍ; ď:nešnÍ tradice inklinuje 
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totiž povážlivou měrou směrem k .oné újemné stránce úlohy po
slanecké, která utržila pohrdlivý název agentstvL 

Mezitím však, nežli se .ona lepší tradice vytvoří a upevní. 
změní se ovšem i terén: Na místě cizího terénu vídeňskéhlO bude 

domácí terén pražský. To však vyžaduje, aby se ~ s telOreti
řešením i ~ samou raději přispíšilo nežli opozdilo~ 

1. .. " že ce"ká Země i iejic:h národ může sice býti bez Vidr.ě, al" Vídei 
a cel)' leil stát, že beZ nás být, nemůže. 



Doslov. 
Vydava.telSÍ\no chtělo tímto sborníkem přispěti k sesHenÍ ná

rodní důvěry i národní en<ergie, 'počítajíc, že vyjde ještě za války, 
ještě dosti časně př'ed jejím ukončením a přied konečnou mírovou 
likvidací věd národuv i veškerého Iidstva~ Dostavily se však il1ě
'které nepřekonatelné př,ekážky, z nichž technické nesnáze v praž
ském knihtiskařském prumyslu trvají doposud a ty vydání knihy 
vytrvale zdržovaly. Zatím třebas pro širo15f)U veřejnost nepozo
rovaně, rostly urychleně podmínky k{j,nečn.ého r,ozkladu a zInou-
Clení ústředních mocností. pwhlá:šeno zioelaotevřeně Bul-
harskem a dne 28. ofkielně doznáno Rakousko-Uher-

Ihned bez se sluší v takQvých okamžicích 

Tak tento 
milým památníkem a 
Přeoe však 

měrou 

"NárodníhQ samo-
právě byl 

idei té 

nezaviněně sIJ iíše 
trochu i materiálem. 
!Uchovávají si i dnes 

se otázkami 
stát zajisté 

úlohou bez-

Bylo íákav}'lill zakončiti sborník acharakteri-
stikiou roku 1918, tak bohatého světě domácím 
i zahraničním, ale odoláváme, jen aby kniha mohla býti iUž ukon
Člena a rotposlána; ostatně čtenář našel si mnoho ,aspoň 
Zíe sVlěta domácího v oddílu 

S prohlášením českého státu padly těžké okovy rakouské válečné 
censury, i bylo možno místa článků od ní vyškrtnutá ještě na rychlo 
otisknouti aspoi1 pod čarou. 

Uvolněná svoboda tisková odhalila nám jistou jedno-
slrannost tohoto výběru: Není v ní jediné stati, jež by třeba zdaleka 
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vzpomínala práce našich politických pracovníkův a jednatelů za. 
11 r a II i c e m i. Těžko však bylo vybírati, když v českém tisku o této 
činnosti psáno býti nes mělo. Sice objevilo se v něm lonÍ z čista 
jasna několik informativních článkův, ale ty byly českému tisku dodány 
.- c. k. policií; těch ovšem nebylo lze nám pojati do této sbírky. Na štěstí 
o činnosti našich zahraničních politických pracovníků bude hojně 
r)sáno, až se nové poměry ustálí a až se sebere potřebný materiál; 
a bude psáno se sladkou rozkoší a bezmezným uznáním všeho, co 
za podmínek tak těžkých bylo jimi vykonáno. 

V Praze, dne 14. prosince 1918. 

A.H. r>i"edrnluva . . ., " ~ . . c ~ • • • • • • • 

Dr. Ant, Hajn: Česká státoprávní d0mokrac1e 

I. 

Str. 
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