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Jest to zajímavá shoda událostí světových, že letošního roku, 
právě tři sta let po vypuknutí české revolqce, ktěrou zahájili ne
spokojení čeští slavové svržením místodržících s oken královského 
hradu pražského, ustanoven byl samostatný československý stát. 
Tři sta let poroby. a lltrpení, jež následoyala, po zdolání české 
revoluce, leží za námi, a období rakouského absolutismu, který 
právě pohromou. bělohorskou mohl u nás v míře tak značné 
zmohutněli, náleží dRes již minulosti. Na troskách rakouského státu. 
který byl živ jen utiskováním neněmeáých a nemad'arských národů, 
vznikl vedle jiných národních stá tú, stát československý, a v ra
dostném vědomí neodvislosti a samostatnosti přejímáme sami ří
zení svého osudu: Dnes isme národem svobodným, a v každém 
z nás, jakežto státním občanu svobodného státu československého, 
tkví pomyslná část národní svrchovanosti. Dnes rozhodujeme sami 
o sobě, dnes jest 10 národ československý, z, něhož veškerá moc 
v našem státu vychází a k němuž jako k svému základu se opět 
vrací, národ sám jest zřídlem ~ pramenem státní moci, Jest to 
vláda národní v pravém a nejširším slova smyslu. 

Aby však národ tuto národní vládu mohl fakés úspěchem 
<l se zdare,íU vykonávali, jest bezpodmínečně nutno, aby byl podle 
toho také náležitě vyspělý. Politická vyspělost státních občanů jest 
nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence 
svobodného státu. Jen tehdy lze v plné míře očekávali zdar ve
škerého národního života ve státu. když všichni jeho příslušníci jsou 
si plně vědomi nejen svých sláíoobčanských práv, nýbrž i - což 
ještě více váží - svých povinností vůči státu a jsou pródchrmti 
pospolitým duchem příslušnosti k jednomu a témuž státnímu útvaru 
i láskou k své vlasti. Toho ,všeho nezjedná se však rázem. Staré 
byrokratické Rakousko zůstavilo nám vedle jiných stinných stránek 



odkaz ve dvou směrech velmi nepěkný: nelásku.ba pnmo ne
návist ke všemu. co se zvalo státníťn a nedos!,atečnou vyspělost 
sfátoobčanskou. 

Stát rakouský nechoval se nikdy přátelsky k našemu národu. 
Mv ve státu rakouském a ve státních úřadech rakouských neměli 
js~e nikdy zastance svých práv. v Rakousku neměli jsme n}kdy 
záštitu a ochranu svých práv, ba Rakousko fo bylo, Kfere na 

,troskách naší národní samostatnosti zmohutnělo a nás našich práv 
zbavilo. Z toho důvodu nemohli jsme nikdy míti důvěry k _tomuto 
Rakousku, a nedostatek této důvěry stupňoval se postupne. v ne
lásku a v nenávist vůči státu rakouskému. A dále ten stát rakou
ský se nikdy nestaral o náležitou politickou výchóvustátních ~b
čanů. Tam kde se vládlo z milosti boží. nebylo mísfa pro prava 
národů. Proto stát rakouský neměl také nijakého zájmu na tom, 
aby jeho příslušníci byli politicky vyspělí a .aby m~~i jasné vě
domí svých státoobčanských práv ; naopak v Jeho zajmu a pro
spěchu bylo, když národové zůstával.i P?liticky neu~ědomělí,~~bo~ 
tak spíše mohli snášeli jho byrokrahckeho absolutIsmu. Pohhcka 
v.yspělos! občanů státních a státní absolutismus jsou pojmy, jež 
navzájem se vylučují. 

To vše dnes rázem př~stalo. Přerod našich zemí z područí 
starého Rakouska v svobodný národní stát. v opravdovou lidovou 
republiku smetl takřka máchnutím ruky ~'šechny fy ne~lah_é požitky 
starých dob. a na nás samých je~t. abychom nepekne ?d~azy 
vlády z boží milosti překonali a odstramh. Dnes ten ..sla! Jsme 
v podstatě my sami, náro? č~s~oslovenský, _pr,?to jest ~utno ~~~ 
hoditi všechny tv zastarale preasudky a zdedenou nelasku VUCl 

siMu, dnes víte 'než kdy jindy jesf třeba, aby všichni občané, státn! 
byli dbalí svých povinností vůči státu a aby s láskou" a ochotn~ 
plnili vše, čím jsou státu povin~: co plníme státu, pl.níme vlasfr:,e 
samvm sobě, a oč ochuzujeme stál, ochuzujeme StlmI sehe. Ve
do~í pospolitosti státní, příslušenství k jednomu a témuž. nár~d_
nímu útvaru lTIusí nás vésti při veškuém našem koná~í a jednam. 
A dále iest nafna náležitá politická vyspělost. Dnes jsme to my. 
kteří sa~i sebe spravujeme a své osudy řídíme. Proto nutno znáti 
ústrojí státní, znáti řády našeho státu a jest ne méně i třeba míti 
dokonalou vědomost foho, čím jsme státu povinni a čeho na
vzájem od něho máme právo požadovati. K lomu cíli v prvé řadě 

nutno věděti, jaká jest forma našeho státu, co jest to republika, 
jež jako forma našeho státu byla ustavena. 

I. 

formou. či útvarem slátním nazýváme všeobecně způsob, jakým 
se vláda v určitém státu vykonává, t. j. při kterém činiteli ve státu 
jest soustředěna moc státní. Jest pak republika onou formou 
.státní, kde nejvyšším činitelem či· orgánem ve státu jesf v pod
statě národ sám, který také o všech nejdůležitějších otázkách ve 
státu s konečnou platností rozhoduje. Národ sám pak sobě volí 
hlavu státu. pravidelně na urcité předem stanovené období časové. 

. V republice se tedy hlava státu volí národem na určité období 
(v monarchii jesf hlava státu dědičná a stanoví se zrozením z ur
čitého rodu). 

Republika jako státní forma nemá všude jednotný ráz. I dnešní 
.republiky, pokud v určitých státech isou. neposkytují stejný a jed
notný obraz. nýbrž vykazují určité znaky mezi sebou odlišné. Jest 
to ostatně zcela pochopite!no tl také i přirozeno. Jako život ve 
.státech se od sebe liší (jiný jesf státní život ve francii, jíný opět 
ve $výcarsku a. jiný opět v Severomherkké Unii atd.), lak zajisté 
i státní forma, byť se i zvala jednotným jménem republika, nejeví 
se všude býti stejnou. nýbrž vykazuje určité odchylné znaky. které 
jsou podmíněny různou povahou národa, příslušenstvím k určifé
mu plemenu. různým dějinným vývojem. zvláštností podnebí a pod. 
Při všech různých formách republiky můžeme však přece sta~ 
noviti určité druhy či lypy republiky. jichž jest celkem tré: 

1. Republika přímá či bezprostřední. 

Podstata tohoto druhu republiky záleží v tom, že veškera 
moc státní jest soustředěna v podstatě v rukou národa samého. 
který vykonává nejdůležitější akty státní, zejméha zákonodárné tl 

správní, sám bez jakýchkoli' prostředníků, tedy nikoli svými zá
stupci: Národ zde sám hlasuje o zákonech, sám si ustanovuje 
svoji vládu, sám bezprostfedně se spravuje. Výhoda tohoto typu 
republiky jest, že v každém aktu státním jeví se bezprostřední 



vůle národa: a že vůli národa nelze nijakým způsobem ani na
hraditi, ani nějak zfalšovati: Národ sám jest přímým vládcem, Avšak 
výhodu tuto zastiňují opět mnohé nevýhody. Nemají všichni ob
čané státní náležitého pochopení proveškery záležitosti' státní, 
zejména ne tam, kde jest nutně třeba určitých odborných znalo-, 
stí, tali: obzvláště jedná-li se o odborné' zákonodárství; nelze 
ostatně takovýchto odborných vědomostí od každého občana 
státního vyžadovati. Nemají dále všichni občané st&!ní stejného 
porozumění a stejného smýslu pro záležitosti veřejné; a tu se 
velmi často stává, že část občanů straní se veřejného živola. Ne
sluší dále přehlížeti, že tento způsob vlády vyžaduje, aby občané f 

hojně se věnovali životu veřejnému, a tu tato státní činnost za
bírá příliš mnoho času, takže zbývá poměrně málo času pro vlastní 
zaměstnání soukromé: mají-li se státní občané takřka neustále 
obírati záležitostmi veřejnými, mohou se tím menší měrou věno
vati svému povolání. A konečně nastávají i v samé činnosti státní 
průtahy, má-li o každém zákonu býti rozhodováno hlasováním 
lidovým, nepřihližíme-li ani k lomu, že i potíže dopravní padají 
zde na váhú. Proto tento způsob vládní může se hoditi jen pro 
státy, které mají malou rozl\,)hu územní, nikoli však také pro stály 

. veliké. ~kutečně také takovouto bezprostřední r'epubliku máme 
jen ve Svýcarech, či spíše řečeno jen v iednotliv}/ch kantonech švý
carských, kde dějinný vývoj a malá územní rozloha tuto formu: 
umožňuje. 

2. Republika zasÍupi,felská či represenfaHvní. 

(Forma republiky československé.) 

I v této formě státní přísÍliší ve~kerá moc ve státu v pod. 
statě lidu. Avšak národ, či lid, nevykonává tufo moc bezprostředně, 
či .sám, nýbrž jen skrze své volené zástupce či representanty (od. 
tud název tako~éto republiky, zastupitelská či represenfa!ivní). on 
prostě výkon vlády v zásadě jemu příslušející přenáší na své vo-

. lené zástupce. Tito volení zástupcové tvoří pak sbor - sbor zá. 
konodárný' či parlament - který za národ a jménem jeho práva' 
národu příslušející vykonává. Národ zůstává tu i na dále či<lilelem 

Cl orgánem prvofným, parlament jest činitelem druhotným, avšak 
práva národa se v základě .obmezují na výkon volby svých zá
stupců. Parlament jest sborem delegátů národa a práva jemu pří
slušející jsou vyměřena ústavou. Podle moderního Dojetí zastupuíe 
každý poslanec nikoli jen své voliče, aneb jen len' volební okre~, 
ve kterém by! zvolen, nýbrž celý natod, a jes! na svých voličích 
potud nezávislý, že voličové nesmí jemu dávati nijakých rozkazů 
či instrukcí. Ovšem to platí pouze v lheorii, ve skutečnosti jest 
tomu však jinak Poslanec není přece volen na doživotí, nýbrž 
.pouze na určité období, a skutečnost tato nutí jej k tomu, aby, 
chce-li býti po vypršení stanoveného období znovu volen, nejen 
zůstával v neustálém styku se svými voliči, nýbrž aby i dbal peč
livě přání a smýšlení svého voličstva. V tomto směru jest posla
nec skutečně závislý na svých voličích. ! to nesluší dále přehlížeti, 
že volba sama neznamená jen provedení výkonu volebního, nýbrž 
zároveň vyjadřuje i určitou myšlenku politickou, a národ či vo
ličstvo neustanovuje při volbě pouze svého zástupce, nýbrž dává 
i průchod svému politickému přesvědčení. Proto právem říkáme, že 
každá volha se děje ve znamení určité politické myšlenky. 

Způsob, jakým se provádí volba volených zástupců, nazýváme 
soustavou volební. Soustava volební jest velmi důležitým zřízením 
v ústrojí každého státu, neboť na ní záleží, zda složení zástupců 
je také v plné shodě se slqžením národa. Lze zajisté zvláštní ú
pravou volebního práva způsobití, že sbor zastupitelský svým ude
něním vykazuje obraz zcela jin}', než jak národ ve skutečnosti jest 
složen, takže menšina v národě může lakto nabýti i dokonce vět
šiny v parlamentu. Takovýto umělý způsob nazýváme volební ge. 
ometrií, t. j, upravení volebního práva a ještě spíše rozvrh voleb~ 
ních oKresů upravený úmyslně v ten způsob, aby určitá třída oby
vatelstva neb určitá národnost ve státě národnosfněsmíšeném na
byly neoprávněného nadpráví ve sborech ;;;asfupitelských. 

Soustavy volební rozeznáváme v podstatě dvě: soustavu skru
tinia listin a soustavu volebních okre~ů.či soustavu uninominální. 

Soustava skrutinia listin záleží v tom, že všichni voličové ze
měneb aspoň většího okrsku. b;oří jediný volební sbor, "ve kte
rém se volí všichni poslanci, připadající na dotčenou zemi neb na 
dotčený okrsek. Nevýhoda této soustavy záleží V tom, že není.li 
zároveň postaráno vhodn5'm způsobem ·0 zastoupení menšin, jes! 



výsledek volby oproti právu menšin na zastoupení až křikiavě ne
spravedlivý. (Na př. volební okres čítá J 00.000 voličů a má voliti 
100 poslanců. Tu připadá jeden. poslanec na 1000 voličů. O za
stoupení menšiny postaráno' není. V tomto případě slrana. která 
na svoji kandidátní listinu soustředí 50.001 hlas. dostane všech 
100 poslanců, kdežto druhá strana neb ostatní sírany. ačkoli sou
středí na svých kandidátních listinách 49.999 hlasů. tedy pouze 
o dva hlasy méně než prvá strana. neobdrží ani jediného poslance). 

Soustava volebních okresů či soustava uninominální záleží 
v tom. že se celá země rozdělí na tolik volebních okresů. kolik 
se volí poslanců. takže každý volební okres volí jen jednoho po
slance. Zde ovšem nutno pečlivě dbáti toho. aby okresy volební 
byly stejnoměrně rozděleny. jinak dojde k výsledkům až křiklavě 
nespravedlivým. Lze toliž volební okresy rozděliti nestejnoměrně 
tím způsobem. že jeden poslanec přijde v jednom okresu na větší 
počet voličů, v jiném okresu na menší počet; to jest volební 
geometrie.' , 

V některých státech jest zavedena soustava f. zv. poměrného 
zastoupení čili poměrného volení. Vedoucí myšlenka této soustavy 
jest. aby stranám, .které se při volbách octly v menšině. dostalo se 
přes fo zastoupení ve sborech zákonodárných a to dle počtu hla
sů v jich prospěch odevzdaných. Soustava tato jest někde jedno
dušší, jinde opět až příliš složitá. Zde je vykládati nelze. 

Vedle soustavy volební záleží také velmi mnoho na úpravě 
práva volebního. Rozeznáváme právo voliti, čili aktivní právo vo
lební a právo býti vplenu či pasivní právo volební. Právo volební 
jest jedním z nejcennějších práv politických, nebof bez něho nelze 
si vůbec myslifiprávo spolurozhodovati o záležitostech 1\ stát
ních. Pokud aktivního práva volebního se týče, možno říci, že 
všude si již proklestila dráhu zásada všeobecného a rovného prá
v<;t hlasovacího. tj., Řaždý svéprávný občan státní má právo vo
liti, pokud z určitého zákonem stanoveného důvodu z práva hla
sovacího vyloučen není. Naše republil\a rozšiřuje právo hlasovací 
i na svéprávné ženy, což ve všech státech dosud zavedeno není. 

V 'otázce, koho při volbě jest pokládati za zvolena, rozezná
váme většinu naprostou či absolutní a poměrnou či relativní. Při 
oné se pokládá za zvolena ten. kdo obdržel nadpolovjční většinu 
všech platně odevzdaných hlasů, při této pak ten, kdo mezi všemi 

l 

kandidáty obdržel nejvěW počet hlasu. Vyžaduje-li se vě.tšina na
prostá, a neobdržel-li nikdo z kandidátů nadpoloviční vět~iny, do
jde k volbě užší, do které přijdou ti dva z kandidátů, kteří do
stali největší počet hlasů. 

Ohledně způsobu volby rozeznáváme volby přímé a volby 
nepřímé. Při volbě přímé se kandidát volí voliči přímo, při ne
přímé volí se nejprve L zv. volitelé, kteří pak teprve v~lí kandidáta. 

Republika zesfupitelské: liši se opět na dva druhy podle 
toho, jahá jest organisace vlády; rozeznáváme republiku ustave
nou'na základě dělhy mocí ve s!iítě a republiku perlemenfni. 

a} Prvý druh t. j. republika. ustavená na základě dělby mocí 
:ve ~tátu jest zaveden ve Spojených státech severoamerických. T vůr
cové ústavy severoamerické vyprucovali totiž tuto ústavu podle 
učení známého sláfovědce francouzského lviontesquieua (di Mon
feskié). Montesquieu vycházei ze zásady, že jen v torr: slátu lze 
mluviti o opravdové svobodě, když veškera moc státní není sou
středěna v jedněch rukách. nýbrž dělí se na určité činitele či or
gány. takže jeden orgán státní .může ,svou činností vyvažovali él 

kontrolovati činnost. orgánu druhého atd., a touto vzájemnou kon
trolou vylučuje sesousfředění moci státní v jedněch rukách a za
ručuje se takto svoboda, Rozeznával pak Monfesquieu celkem trojí 
činnost či funl\:ci státní: moc zcikonodárnou. jejíž úkolem jest dá
vah zákony, tj. závazná pravidla právní na úpravu života ve státu. 
moc výkonnou, jejíž úkolem jest vésti v mezích platných 'zákonů 
státních vládu. a konečně moc soudcovskou, jež na základě plat
ných zákonů nalézá ve sporných případech za právo. Moc záko
nodárnou vykonávají dle Monfesquieua sbory zákonodárné čili 
parlamenty. moc výkonná přísluší panovníkovi a moc soudcovskou 
vykonávají neodvislí soudcové. . . 

Podle těchto zásad jest sdělána ústava severoamerické Unie 
z r. 1789. Tato Unie jes! spolkovou republikou. skládající se z 48 
států, opět republik; podle ústavy. jiná forma než republikánská, 
není ani možna. Státní moc Unie dělí se na výkonnou, zákono
dárnou a soudcovskou. V čele výkonné moci stojí president re
publiky. volený vždy na dobu čtyř let. Volba děje se nepřímo, t. j. ~ 
v každém státu se volí 'nejprve volitelé, kteří pak volí presidenta. 
K platnému zvolení se vyžaduje nadpoloviční většiny všech plat-



ných hlasů; nedosřa:I,li nikdo z kandidátů té{o'většiny,z,:olísně~ 
movna poslanecká kongresu jednoho ·ze třl kandidátů. kdož.oh ... 

. drželi největší počet hlasů. 
. President republiky jesf hlava moci výkonné;. jemupřísfuSl 

správa záležitostí 'zahraničních i vnitřních. on jmenuje náúřady 
spolkové a m.á také účastenství na moci zákonodárné potud, že 
podepisuje zákony. Jmenuje a 'volne propouští ministry, kt~ří. nf'.. 
smÍ však býti členy sboru zákonodárného a jsouzodpovědni pouze 
jemu, nikoliv .také sboru zákonodárnému. Ba sboru zákonódárné
mu na jmenování ministrů nijaký vlivpepřísluŠí. Oni jsou pouhými 
a výhradnými zřízenCi pr;esidentovýíni, ci jsou jen na něm závislí. 

Moc zákonodárnou vykonává kongres, Merý se skládá ze 
dvou komor či sněmoven; ze sněmovny poslanecké, či sněmovny. 
dolní a ze· senátu, či sněmovny· horní. Senát . jest obesílán jednot
livými státy a to v ten způsob, že každý sfátvysílá do něho.po 
dvou členech. Senát vykonává spolu se .!,němovnou poslaneckou 
moc zákonodárnou, súčasÍnÍ se dále mbci 'výkonné tím, že' dáVá 

. souhlas k smlouvám uzavřeným presidentem a zasedá řakějako 
státní soud pro trestné činy,' spáchané presidentem neh jinými vy~ 
. sokými úředníky spolkovými proti státu. 

Poslanecká sněmovna jest ustavována rovněž volbou, ovšem . 
na měřítku mnohem širším; jeden poslanec přichází celkem na 
174.000 obyvatel. Období volební činí. tu pouze dva roky, .takk 
na každý sudý rok padají nové volby. V tomto <1vouleřém. obdohí 
voÍebním zasedá poslanecká sněmovna pouze dvakráte. Moc a 
význam její není však valný, protože pbyvatelstvo Unie chová. k ní 
nedůvěru, jako. vůbec politický živoř v Unii netěší se nijaké oblibě; 
naopak ,politikové serekrufuji jen ze !řídméně dobrých. Slušné 
živly se politického života takřka šmahem straní.' . ' ...... , ... '?0.' .. "'; .. ~& ... 

Soudcovskou moc vykonávají v Unii neodvislí soudcove, kteří 
mají dokonce i právo rozhodovati o pláfnosfi jednotlivých' zákonů. 

T ofožné téměř zřízení státní mají iednotliv~ státy severoame": 
rické Unie, jichž je dnes čtyřicet osm. Spolkovou ústqvou jest.pře
depsáno, ,ze všechny. státy Unie jsou povinny míti republikďnské 
zřízení. V čele každého sfátusfojí volený guvernér, který jest hlav:ůu 
moci výkonné amá celkem práva obdobná jako president U'nj~. 

Moc zákonodárnou vykonávají zde sbory zákonodárné, ~vané 
legislafury é! skládají se rovněž ze senátu a ze sněmovny póstél~ 

necké. Jak senát. tak i poslanecká sněmovna se ustavují volbou, 
do senátu se volí z okresů větších, do sněmovny poslanecké 
z okresů menších. Poslanecká sněmovna se volí rovněž na dva 
roky a nemá obzvláštní váhy. Moc soudco'/ská jest. vykonávana 
soudci. kteří v některých státech jsou ustaIJoveni doživotně, v ji
ných státech se však vol; jaho jiní úředníci jen na určité období. 
Volební právo jest totožné jako do kongresu Unie, pouze ve čty
řech státech přísluší hlasov9CÍ právo také ženám. 

Zákonodárná moc jak kongresu, fak i i~dnotlivých legislafur 
jest vša!~ obmezena potud, že se nemohou u!;nášefi na změnách 
ústavy. Pro změnu ÚSTavy jest stanoven zákonodárný pochod mno
hem obtížnější, a v jednotliv)rch státech lze změnu ústavy provésti 
jen přímým hlasováním národa, t. zv. referendem. Návrh ná změnu 
ústavy předloží ,se totiž '-národu přímo k roz:lOdnutí, který o tom 
rozhodne všeobecným hlasováním lidovým. Jest 10 důsledek ne
důvěry ke sborům zákonodárným; národ sám jest tu nejvyšším 
rozhodčím. . 

bl Druhý druh. L j. republika parlamentní, jest republika 
francouzská. Podstata télo republiky parlamentní záleží v tom. že 
parlament vykonává tu nejen moc zákonodárnou, nýbrž kontroluje 
také veškerou správu státní. Parlament jest lu středem celého po
litického života, on jest osou. kam sbíhají se všechny nitky života 
ve státu, jest regulaforem veškerého státního života. SpoČívá.li 
státní forma severoamerické Unie na odděleni státních mocí, spo
čívá státní forma republiky parlamentní na součiiiflOSfÍ moci vý
konné s mocí zákonodárnou, kterážto součinnost se dokonává 
v parlamentu. Parlament vykonává tu v základě veškeru vládu. 
Ministři musí nejen býti členy parlamenlu, nýbrž musí býti bráni 
z té strany neb z těch stran, která neb které mají v. parlamentu 
většinu. Ministerský kabinet tvoří těleso stejnorodé; politika jeho 
musí býJi jednotná. Minisfersfvo jest dále solidárně zodpovědno 
parlamentu, či spíše řečeno, poslanecké sněmovně z polilíky jím 
vedené (zodpovědnost politická a kolektivní). Tato zodpovědnost 
politická a kolektivní jest vyvrcholením zodpovědnosti ministerské 
a vyznamenává se pružností a větší účinnOSTí než pouhá zodpo
vědnost právní. Jest totiž při zodpovědnosti právní ministr pouze 
zodpověden z porušení zákona a tato zodpovědnost se uplatňuje 
obžalobou ministerskou. Naproti tomu při zodpovědnosti politické 
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jest ministerstvo zodpovědno poslanecké sněmovně z toho. že po
litika jím vedená, shoduje se s polifickým přesvědčenÍm a s po
litickou směrnicí většiny sněmovny. 

Neprovozuje-li ministerstvo politiku, jakou si přeje většina .po
slanecké sněmovny, vysloví lato jemu nedůvěru, a ministerstvo' je 
povinno úřad složili. Tu pak se vytvoří ministerstvo nové z' vět- . 
šiny, jež nově se vytvořila. ,Konečně.i předseda ~inist~rstva .m.á 
tu význačné postavení, nebol on jest hlavou c. dus! celeho mml
sterstva a v podstatě jmenuje také členy svého kabinetu. 

Takto ledv v reoublice paríamentní a vůbec vé státech spo
čívajících na s~ustav~ parlamentní, jest lo národ sdružený v pa!!
lamentu, který prostředkem svých representantů, či poslanců, vládu 
ve státu vvk~n~vá. Ministerstvo jest tu v základě pouze výborem 
většiny v parlamentu, či sr::íše, řeč_eno, té .?olitic~é st~any _~eb těch 
sdružených slran politických, ldere ve snemovne maJl velsmu. Po
litická strana slává se tu jakousi resonanční deskou většiny parla
mentu, neboť zatím co v parlamedu většina vykonává vládu, 
strana sama, mimo parlament, zjednává ji náležitého ohlasu v nej- ~, 
širších vrstvách národa. 
. Hlavou republiky francot.;zské jest presid,en!, vole_TIý ni kol! 

národem, jako v severoamerické Unii, nýbrž oběma snemovn.amJ 
parlamentu, lderé j, tomu.t~ cíli se ~ejdo~ v N~;o~n! shro~~žděnL 
President jest volen na dODU sedml roku. Podle uSlavy muze pre
siqent býti po vypršení sedmiletého období opět volen, avšak zvy
hem se ustálilo pravidlo, že president se opětně nevolí. 

President jest hlava moci v)'llOnné; projednává a schvaluje 
smlouvy mezinárodní, disponuje ozbrojenou mQcí. jmenuje na ú
řady civilní i vojenské. Jmenuje i propouští ministry; ,av_šak v tom
to právu jest .důsledkerr~ soustavy parla~entní,po_dstame~_~bm:z~~, 
nebof může jmenovatI len to mlnlsterslvo, bere se teSl, duvere 
většiny sněmo'vny poslaned~é, a ldyž minister~tvo ztratí Íut~ dů
věru, j!"st povinen demisi ministerstva p~ijati .. Pre:i~enl může dál.<: 1 roz~ 
pustiti sněmovnu poslaneckou, potrebuje vsaK k tomu pnvolem 
senátu. V oboru moci zákonodárné má president právo t. zv. ini
ciativy zákonodárné, t. j. může sám také navrhovati záhony; zákony 
usnesené parlamentem nesankcionuje, nýbrž jen prohlašuje. 

Moc zákonodárná přísluší parlamentu, který se skládá ze 
dvou komor, ze sněmovny poslanecké a ze senátu. Sněmovna po-

slanecká jest volena všeobecným a rovným právem hlasovacím na 
dobu čtyř let. Senát jest rovněž volen, avšak nikoli národem, ný
brž zvláštními sbory voličskými podle deparfemenlů, na které jest 
celá Francie rozdělena. Senát volí se na dobu devíti let, avšah kaž. 
dého třeÍího roku vystupuje třetina členů, která se uhrazůje no
vými volbami. Kdežto tedy sněmovna poslanecká se obnovuje 
vždy po čtyřech letech v celku jest senát sborem trvalým, ne
boť se obnovuje každého třetího roku jen z jedné. třetiny. 

Parlament ve francii není však sborem výhradně zákono
dárným, jako jest tomu v Severoamerické Unii, nýbrž důsledkem 
soustavy parlamentní vykonává zároveň obsáhlou kontrolu veškeré 
státní správy a ježto z věfšiny Jeho vycháú ministerstvo, vykonává 
v podstatě i veškeru moc státní, neboť ministerstvo, jemuž pří
sluší vedení moci výkonné, není vlastně ničím jiným než výborem 
většiny v parlamentu. 

Všechny druhy dnešních republik jsou státy svobodnými. Jest 
to vždy národ, který jest rozhodčím svých' záležitostí, který sám 
sebe spravuje a ve státu jest činitelem nejvyšším. Ovšem moderní 
forma státního života přináší s sebou, že to. není národ jako 
souhrn všech státních občanů bez jakékoli zvláštní organisace, 
nýbrž že národ se tu dělí v určité skupiny organisované svobodně 
v určitá užší s-:lružení, na základě určitého společnéh~ nazírání na úkoly 
státní. T akovéfo užší sdružení nazýváme politickou ·stranou. Jef 
politická strana skupina státních občanů, kteří jsou spojeni stejným 
neb aspoň podobným nazíráním na stát a, na jeho úkoly; toto 
stejné neb aspoň podobné nazírání jest uloženo v programu strany. 

Politické strany hrají dnes ve veřejném životě všech států 
důležitou úlohu. To jsou vlasfně mimoparlamentní organisace po
litické, jež v každém státu jsounulny; skutečně také ústavní živo! 
ve státu svobodném si je přímo vynutí. Každý stát dnes musí po
čítati s politickými stranami, a v mnohých státech ústavní zřízení 
přímo navazují na politické strany,. T aldo tedy politické strany vstupují 
mezi stát a mezi státního občana jako jednotlivce, a národ za 
dnešního stavu věcí skládá se ani ne tak ze souhrnu státních ob
čanů, jako spíše z politických slran. 
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Každá politická strana snaží se .domoci se účastenství ve 
vládě, dosáh~ou[j vlivu na stát nI správu. Která strana tak nečiní, 
jest již předem zrozena k zániku. Dnešní politický život ve státu 
lze podle toho vším právem nazvati bojem politických stran o stát. 

. V tomto soupeření slran o stát leží vlastně síla politického života 
sřálníl'lo, strany takto se stávají hybnou silou veřejného života, 
Existence politických stran vykazuje však také určité stinné stránky. 
Rozvrsívení"Slátních občanů na politické strany může totiž do
sáhnouti lakove míry, že slrany nestávají se již jen prostředkem 
k dosaženÍ vlivu na stá/nÍ správě, nýbrž sami sobě účelem. Tu 
pak strany pokládají se za soběsfačny, a dosÍavlije se. tzv. hy- , 
pedrofie stran, t. j. upří/jšněné sfranicfvÍ. Za tohoto stavu. věcí . 
neposuzují se jednoHivci dle osobnÍch' svj1ch vlastnosti d dle 
mravnÍ své jakosti jako spíše podle přislušenstvÍ k určifé politické 
s/raně, a muž třeba i nejlepší, pokud nepatří k určité politické 
slraně, neznamená pro dotčenou stranu zhola ničeho. Upřílišněné 
stranictví vede však také k demora/isaci uvnitř síran samolných, 
nebof chyby a poklesky přfslušnÍka urČjfé slrany čítají se na 
vrub strany samé, a tu strana, v jejímž lůně takovýto vadný pří
slušník jest. snaží se za každou cenu pOKlesky tyto ufajifj, aby 
se neprovaldy na veřejnost a stranu v óčích stran druhých nepo
škodily. To jest zajisté zjev již velmi nezdravý, ale nikoli neob
vyklý. Proti těmto nezdravým zjevům nejlepším a nejúčinnějším 
lékem jest silně organisované a mohutné veřejné mínění. jaho se" 
na př. vyvinulo zejména v Anglii a v Severoamerické Unii. 

II. 

Přihlédněme nyní k státní formě českoslovenshého stá/u. Pro 
nas stát přijalo Ná~odní shromáždění formu republiky, ač po mém 
soudu bylo by bývalo mnohem správnější, kdyby o státní formě 
rozhodl národ sám všeobecný'm hlasováním. Bylo by bývalo aspoň 
lfe zjistili počet přívrženců formy republikánské, nepřihlížíme-li ani 
k tornu, že státní forma přijatá všeobecným hlasováním lidovým 
má zajisté větší stalosi než státní forma, o které rozhodne sbor 
poměrně dosti úzký. 

Jakého druhu bude československá republika, bude to fe-o 
publika bezprostřední čili přímá, aneb zaslupitelská, aneb dokonce 

parlamentní? Jak se. dnes věci mají, lze na tuto otázk~ dáti bez
pečnou odpověď. Republika československá bude repubhk~u zasíu: 

. pitelskou či repressníativní, t. j. ~árod budou za:t~p:lVa~~ ZVOI:ill 
jím poslanci, a buae dále republIkou parlamenlm, l. J. ote::e ~vla~~~ 
bude míÍi v rukách sám zákonodárný sboL Lze to konecne znÍ! 
iiž nvní. že samo Národní shromáždění pokládalo za samozřejmé, 
Že vÍáda musí vyjíti z jeho vlastního středu. 

Pokud však státního zřízení československé republiky se týče, 
nelzt" dosud ničeho ani dosl málo určitého říci. V podstatě platí 
dodnes staré zákony rakouské, a ústava se l~prve sdělává, a nen! 
známo, na jakých základech bude spočívati. Zijeme dosu~ v dobe 
naprosto revoluční. V čele státu stojí dle zákona z 13.~hstopa~u 
1918 o prozalÍ!Tlní ústavě president jehož pravomo~ Jest vsak _~y~e_
řena příliš úzce, avšak vlastní vládu vyk~ná:á Náro~~í s~romazdem: 
jež volí ze s~be 1 !čl=n .. ~u vládu: Náro.d~1 ~hro~~zd_m .samo ne~l 
voleno národem, nybrz ooeslano Jednothvyml pohbckyml stranamI . 

. K tomu sluší ovšem připomenouti, že na základě dpn~c~ pom~rů 
nebylo prozatím lze vládu jinak organisovati. ~evyias~ene pomer~ 
vnitřní a mezinárodní, přímo diktovaly tento zpusob vlady. _Ostatn~ 
skutečnost že vláda Národního shromáždění jest nyní v cele ohlash 
státu česk~siovenského bezpodmínečně uznávána, a nařízení jejich 
jest také všude poslo,:cháno, dodává této ~l~dě z~konit~ho podkladu. 
Státní zřízení republiky československe, jakozfo slatu ryze ,de. 
10okratického, bude však zajisté spočívati na určitých zásadach, 
jež vyplývají přímo z povahy věci. 

Jako jednu z takovýchto zásad lze uvésti úpl~ou rov~o~ 
právnosL Všichni občané státní musí si býti, bez rozdílu povolam 
a stavu, rdvni. Jakékoli výsady zakládající se na rodu neb po~ 
volání musí býti odstraněny. (Tornu vyhovuje také zákon z 10. 
prosince 1918, kterým se zrušujíšlech!idví, řády a Íjluly, po~ud 
byly udělovány jako pouhá vyznamenání.) Uplná rovnop'ravn~~f S~éJ-.t0-
občanská vylučuje však ustavení jakékoli republiky fndm, Ja~ 
tu a tam slýcháme, neboť lřidnÍ republika znamená ~ v po~state 
vládu jedné třÍdy nad druhými, což znamen~ porusen.í zasady 
rovnoprávnosti slátoobčanské a příčí se z~sad~m ~pra~~ ci.emo-
kra fjčn osfi. Ovšem rovnoprávnost znamena tolIk; ze vSlchm ob
čané státní jsou si před zákonem rovni: neznamená~ vša~ a tak~ 
znamenati nemůže, že by všichni lidé si byli 1 ve slmtecnosh rovm. 
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Ve skutečnosti lidé nejsou si rovni, neboť nejsou stejni. Jsou mezi 
nimi rozdily tělesné j duševní, jež nelze odstraniti a na které 
sluší vždy bráti náležitý zřetel. V tomlo směru jsou všechny zá
kony státní bezmocny. Jako nelze zákonem malého člověka udě~ 
lati velikým, ani Hustého hubeným a naopak, tak zajisté nelze 
z hloupého člověka udělati chytrého, ani z člověka.duševně ol:Jme
zeného učinifirozumného a. naopak. Rozdíly tělesné a duševní tu 
budou vžd)icky, a právě celé státní zřízení jest vybudováno na 
základě. že lidé si nejsou. rovni. Kdyby všichni. lidé bylí si na
prOsto stejní, nebylo by třeba vůbec zákonů. Bud' byli by všichni 
dokonalí, pak nebylo by třeba nějakých předpisů prcivních, neboť 
lidé by již ze své dokonalé povahy zachovávali jen fo, co jest 
ro~umné a dokonalé. A kdyby naopak všichni lidé býli stejně 
zločinní, byly by všechny zákony světa bezcenny, protože by se 
)lml nikdo neřídil. Skutečnost, že nikdo nepopírá, že jest ve státu 
třeba určitého řádu státního, že jest rovněž třeba zákonů trestních 
aíd., jasně dokazuje. že není nijaké pochybnosti o tom ve veřej
ném· míněni, že lidé nejsou stejni. Na rozdíly tělesné a duševní 
nutno bráti ve státu a vůbec ve veřejném životě náležitý zřdela 
podle toho také lidem měřili. Kdyby na př. někdo při rozdělo
vam látky na ošacení chtěl stejně měřiti malému jako velikému 
a odůvodniti to tím, že všichni lidé isou si rovni, utržil by si jen 
všeobecný posměch; zdravý rozum lidský by toho prostě nesnesl. 
A stejně jest tomu i s rozdíly duševními. Rozdíly fylo nijaké zá., 
konodárství světa nemůže překlenouti a odstraniti, a pokusil-li by 
se někferý slát přes to o to, znamenalo by fo z celého slátu 
zříditi nějakou donucovací pracovnu. polepšovnu neb káznici a 
pod., a přece jen by účelu vyrovnati všechny přIrozené rozdíly 
mezi lidmi dosaženo nebylo. 

Jiná zásada jest naprosfá svohoda osohní a poljfjcká. Svo
·boda osobní a svoboda politická nenl jedno a totéž, nýbrž mezi 
oběma jest podstatný rozdil. Svoboda osobní jest zaručená vol
nosl jednotlivce, osvědčovati svoji vůli oproti druhým jednotlivcům, . 
jakožto sobě rovným. Rozumíme pak 'toulo svobodou volnost svo
bodně a samostatně určovali vnější způsob života, upravovati svoje 
osobní i hospodářské poměry k osobám Iře tím (na př. svoboda, 
voliti si svoje povolání). jakož i svobodně projevovati svoje smý
šlení (svoboda náboženská, svoboda duševní a pod.) Naproti tomu 

svoboda politická jest právo státní~o ~bča,na, jako 
svazu státního zasahovali do záleŽItost! statmch a 
ně vb (na př. právo hlasovací). 

člena určitého 
vykonávati na 

u , ohcly svoboda se po]'ímá mylně, toliž jako heslo, 
nas mn 'k '1 t. kr ' .. 0_ každy' vvložili podle své mozkove onsl! uce. . J. ere Sl muze, " 'k I' - k 

. k t podle svy' ch duševních schopnostI rozuml, Dl o I vsa 
Ja omu '. _ 'h b h . "h M hd se jako svoboda .dle správneho vDltrDl o o sa u jey o. _ n? y _ d' 
' , 'a to že svoboda znamená v podsla!e to, ze SI kaZ y u nas ma z , . tl' MI 

,o - de-lafI' co chce. Náhled ten jest však napros o my ny. u: muze . '_.', 
víme-Ii nyní o svobodě, nepravíme tím !lIC mene a. !ll: VIce, ,nez 
.< l'l~ - 'ako národ j'sme nyní naprosto svobodlll, ze nemame 
tO I '\c, ze j h b A- d k ce 
niiakého pána nad sebou, krom samýc s: e. ,z .0 on. 
řina 1918, t L .až do ustavení českoslovens~eho statu,)sme byli 
n~rodem nesvobodným, neboť nerozhodovah jsme ? svem OSil?U 

a měli jsme mnoho pánů nad sebou. Byla tu nejprve .dynas:I:: 
pak celá monarchie rakousko-uherská, Vídeň a dok~nce, I Mad~f1 
si osobovali právo rozhodovati o nás. Dnes. to vse ~aze:n pre
stalo, dnes všichni ti cízí páni zmizeli, a .my Jsme s~mI pany bad 
sebou a 10 výhra:dnými. sami se s~ravuJ~me. samI nad, se, ou 
vládneme. To jest podstata svobodneho naroda podle spravneho 

náhledu. "hl -._,' -'t I 
Svoboda osobní a politická má dva n~Ju avneJ~1 nepra e, e. 

Jedním z nich jest n!=obmezený či ahsoluffll pan?vfllk ~ druhY:TI 
hrůzovláda či JŮzovláda. Absolutní panovní~ p,nroz~ne nemuz~ 
dopustili, aby národ jako celek a státní ob~ane byh ~vobod~I, 
neboť pak by jeho výhradnému a neobme:~nemu_,panst~1 ,byl fa: 
zem konec. A rovněž tak jes! lomu, jak deJlny ~CI, ~dyz nastc.up! 
vláda hrůzovlády či teroru. když nejnižší pudy l!d~ke rozpo~tany, 
slaví pravé orgie a vykonávají vládu n?d ~statmml vrstvaml~ O~t 
vatelsrva. Lze v celku iíci. že panství luzy lest mno,hem sl~as~eJsl 

·L _.~, - la'da absolutního panovníka. neboť tu plalI prece a t\fVaVejSI nez v _. < j'd- - h 
. -.·t' ~k-ny J·J·ml·z- se řídí vláda kdežto pn hruzova e vsec ny urCl e za u , , , '. _ 

zá.kony nejen právní, nýbrž i prosté lidsk~sti js~u uve~en~ v mvec 
. Nejnovějším zjevem takovéto hrůzovlády Jés! bolsevls~u~ na 

·R" - 'd~ , r zv Spadakovců v Německu. Nauka bolsevlsmu 
USl a ra em. . I h o I' d 

. k -h 'lasfně ničím novým; to, co by a ruzov a a v r. rus e o nem v . p _,_o 
I794 za revoluce francouzské a vláda komuny v _ ~nzI, po pro~ 
hrané válce S Němec;kem. to jest nyní v Rusku bolscvlsmus. Tento 
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bolševismus není nijakým hnutím sqs:iálním, 'nýbrž zna~ená napro
stý rozvrat celého státu a lidské společnosti; jest 10 nejhorší bez
vládí, kde nepatrná menšina nejkrvavějšími násilnostmi udržuje nad
vládu nad ohromnou většinou ruského národa. Oproli řádění bol
ševíků nebyl bývalý carský režím ničím, Když na př, v létech 
osmdesátých minulého století spáchán byl atentát na cara Alexan. 
dra II., jemuž on také podlehl, bylo v celku oběšeno, na záldadě 
řízení soudního. pět osob. strůjců to atentátu, kte~í se také na~ 
prosto doznali; když však minulého roku byl spáchán atentát na 
Lenina. bylo v jediném ppírohródě za jednu noc. bez jakéhokoli 
rozsudku a řízení soudního, postříleno 500 osob. z nichž ni;'do 
o atentátu ani nevěděl. Že bolševismus ruský není p!'ovádění ni
jaké nauky socialistické. dokazuje nejlépe ta skutečnost, že právě 
socialisté ruští jej nejvíce potírají a právem lvTdL že bolševismus 
svyml důsledky a svou činností' diskreditoval a zneflOdnoti! celé 
hnutí socialistické na Rusi. A podobně jest tomu s řáděním t. zv. 
Spartakovců v Německu. Jest proti všem zásadám zdravého lid
ského rozumu, aby nepatrná menšina ovládala velikou většinu ná
roda. To jest nanejv)'še možno za' okolností kromobyčeiných, kte
ré přivodila dnešní' strašlivá válka. Taíomenšina m:i1že se udrželi 
ve vládě. jen krátký čas a jen násilnými prostředky: vraždami, lou
pením atd. Avšak na dlouhou dobu a prostředky níírnými nemůže 
vládu u,držeti. jak ukazují poměry v Němedm. Proto sluší vším 
právem tvrditi. že nebezpečí bolševismu . dnes již pominulo a že 
zejrnéna náš národ nemá nejmenší příčiny jeho se obávati. Ruský 
bolševismus ukázal příliš brzo svoji barvu. než aby nebyl odstra
šujícím příkladem pro veškero lidstvo. Právem se tvrdí 'v Rusku. 
že ani celá válka nevyžádala si v zemi tolik obětí na lidských 
životech jako řádění bolševiků po dobu jejich vlády. Ruslm jest 
jimi uvedeno ve skutečnou zkázu. Avšak právě zjev ruského bol- ' 
ševismu ukazuje. že jest možný jen u národa kullurně nevyspělého. 
kde široké vrstvy dají se zlákati lacinými hesly a kde lze rozpou
tati nejniŽŠÍ pudy, jež se ukájejí pak jen loupežemi a krví. Ve 
státech kulturně vyspělých však tento zjev možný není. Vidíme to 
nq Německu. kde hnutí Sparfakovců skončilo naprostým nezda
rem, ba přímo fiaskem. a není to možno ani u našeho národa, 
který se právem honosí tím. že jest jedním z nejvyspělejších ná" 
rodů světových. Také naše dobré jméno ve vzdělaném svěfě jest 
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nám příliš drahé a bylo také příliš. d~~ho. našími. n:smrtelný.mi 
leďionáři získáno. než <;Jby mohlo b}'b nejakym h,~ut.l~ podobnym 
'bOj-,. u nás zneuděno. Bolševismus dohral lIZ SVO;1 roh a o seVlsmu , ,,_ . 
ukázal jen. že bolševismus a zločinedví jest jeden a tyz p~le~. 

Další zásada jsou spravedlivé volební řády. jak ~o s?oru za-
k d '· ch tak i do svazků komunálních. Svobodny stat demo-. ono arny . _. . _'. 1 ",' _,_ 

kratický nese s sebou. že vSlChm o~cane )SOU pl~opravnY,ml ~rl 
slušníky státu a že důsledkem toho Jen vse~becn." a rov~e pravo 
hlasovací. bez rozdílu pohlaví, vyhOVUJe pIne myslence ,~emok:a
tické. Také není o tom nejmenší pochybnosti, že lakc:veto_ era;o 
hlasovací zavedeno bude. neboť jest ro_ všt;0,becným p~esvedceTIlm 

elého národa; vyžaduje toho stáfoobcanska rovnopravnost. 

c Dále jest třeba, aby všichni obča?~. stát,ní be~ rozd~IŮ _byl! 
sobě plně vědomi sv)'ch povinností, V~Ci stalu a Je tak~ ver~e 
plnili. Bylo řečeno již v úvodu. že stat Jsme dnes~ ~y :am~. a ,zaí 
jem veškerenstva vyžaduje, aby každý p~dle svycn st! r::nspIva 
na potřeby státu. Kladli-li jsme ve starem ~akow~ku a~raz .na . 
práva sfátoobčanská. kladem nyní ,důr~z na ~tato~bcans~e. p~vm~ 
nosti. Jest zajisté nejen nutno ~z~~~ah aut.orJÍu statu, a Jl kd) ~O;l 
podporovati. neboť' stát bez n?lezlteaut~r~ty Je.st bhze~ ~ezvJ~d" 
anarchii, n5,brž toto uznání i stmtky osvedcovah. To. ~eSl, moz~~ 
v prvé řadě jen řádným plněním všech povin~osh. jez ~~rr: ~as 
stát ukládá. Bylo by fo ta~é zj~vem ~aše"h~~ naroda ~eduslOJnY"n:: 
že jsme sice dovedli plnitI povmnostI V~~I. Ra,kous~u, a.le .VUCI 
vlastnímu svému státu. bychom jich chteh Jakymkoh zpusobem 
zanedbávati, . . ~ _ d _ ' 

Jest dále nutno: abychom svobody Jednou konecne osazene 
dovedii si náležitě vážiti a vždy ji správně oceňovali. Toho bu~~ 
zajisté třeba především v politickém, zápasu. ~ude nUTno ::uÍ! 
údu k politickému přesvědčení každeho s~~lu~bca?a. T ~~o .:sa~ 
lze dosáhnouti jen naprosto politickou snasenbv?:Í!. P~h.~c~y ?Oj 

t " t· vz-dy J'en slušnÝm způsobem; nebudIz upnhsneneho nu no ves 1 - I _'ť IT k' 
stranictví mezi námi. Nezapomínejme. že. mám- i já mG e po I IC e 
přesvědčení a chci-li. aby m~i. P?li~::~ý odpůrce l~ respek~~val: 
jsem předem i já povinen brah nalezlty oh!ed _.na )eh~ ?o~Ihc~e 

- -dčení A tak třeba zajisté postupovatI pn presvedcem na-presve , __ h ,- k b d'-
boženském . a národnostním. Zbytecnyc rozmIse u IZ se vyva-
rováno. Svobody kdo hoden. svobodu zná vážiti každou. 
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Konečně lzeuvésfi jako bezpodmínečnou zásadu vyrovnání 
všech hospodářských nesrovnalostí. Nelze pochybovati o fom, že 
v Rakousku hospodářské nesrovnalosti byly, avšak nebyli jsme to 
my, kteří jsme je zavinili, Nyní, když upravujeme sami své právní 
ihospodářs.ké poměry. jsme povinni všechny tyfo křivdy odčinití. 
Budiž sociální spravedlnosti dáno místa. Každému stavu nutno 
dáti všechny podmínky zdárného jeho duševního i. hospodářského 
rozvoje. Neboť jen ten národ může prospívati íako celek ve kterém 
všechny jeho národní složky mohou se účinně a ,zdárně rozvíjdi. 

Když ještě pod Rakouskem jsme mluvívali o českém stát
ním právu. dokazovali. jsme. že . provedení jeho. kdyby všechny 
bohaté zdroje příjmů zemí koruny, české byly obraceny jen ve pro
spěch našich zemí, musilo by učiniti z těchto zemí opravdový ráj. 
Dnes isme konečně svého ideálu dosáhli a to dokonce v míře, 
o které se nám nikdy ani nesnilo. Máme nejen svůj samostatný 
český stát bez jakýchkoli úvazků k ostatním zemím bývalé monarchie 
rakouské, nýbrž připadlo k nám ještě bohaté Slovensko. A však 
sfá!není ještě vybudován. jsou položeny zatím jen základní obrysy 
jeho ústrojí. T eel' nutno přiložiti ruce k dílu. Právě dnes jest více 
než kdy jindy třeba, abychom stáli na výši doby a aby veliká 
doba dnešní nás nezastala malý'mi neb malichernými. Nesmíme 
sklamáli naděje našich spojenců. z jichž rukou isme vlastně tento 
stát dostali. a pravou mužností, mravní silou. vzájemnou snášen
livostí. osvětou a vzděláním jest nám vybudovati československý 
stát za který se bili naši legionáři, a který nám vítězná dohoda 
vymohla. Nutno dokázati celému svěřu. že jsme opravdu národem 
státotvorným a ž.e dovedeme býti velikými nejen v porobě, nýbrž 
i ve svobodě. Sfát československý bude vypadati lak. jak sÍ jej 
sami vybudujeme; v jeho ústrojí bude patrna celá naše národní 
povaha. Jeho přednosti budou i našimi přednostmi, a chyby naše 
budou se zračiti i v jeho skladbě. Má přece každý národ lakový 
osud. jaký sám si připraví a jaký lmnečně sám zasluhuje ... 


